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ВВЕДЕНІЕ. 

Римское право, этотъ неисчерпаемый источникъ юри¬ 

дической мудрости и знаніи, сдѣлалось особенно въ 
новѣйшія времена предметомъ подробныхъ изслѣдованій 
на основаніи вновь открытыхъ памятниковъ. Всеоб¬ 

щій интересъ къ предмету римскихъ древностей, ска¬ 

завшійся въ неусыпной, хлопотливой работѣ на попри¬ 

щѣ разысканій и объясненій древнихъ памятниковъ Рима, 

принесъ обильные плоды. Замѣчательныя по систематич¬ 

ности сочиненія, составленныя на основаніи вновь от¬ 

крытыхъ рукописей, критическіе комментаріи, отличаю¬ 

щіеся ясностью изложенія и богатствомъ новыхъ воззрѣ¬ 

ній на римское право,—вотъ результаты продолжитель¬ 

ныхъ трудовъ и изслѣдованій новѣйшихъ ученыхъ. Осо¬ 

бенно въ Германіи, гдѣ исторія и право древняго Ри¬ 

ма перешли, такъ сказать, въ плоть и кровь народа, про¬ 

явилось въ этомъ отношеніи необыкновенное движеніе. 

Одни ученые, трудясь на поприщѣ историческихъ изыска¬ 

ній, объясняли отдѣльныя отрасли римскаго права путемъ 
самостоятельной разработки новыхъ источниковъ; другіе 
по едва замѣтнымъ остаткамъ возстановляли тексты дра¬ 

гоцѣнныхъ историческихъ памятниковъ. ,,Республика“ Ци¬ 

церона, отрывки Симмаха, Діонисія Галикарнасскаго, Ли¬ 

да, Ватиканскіе фрагменты, составляютъ для изслѣдованій 
а 
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современниковъ такую сокровищницу, богатства которой 
долго не будутъ исчерпаны. Въ особенности открытіе 
и возстановленіе текста Институцій Гая составило эпоху 
въ лѣтописяхъ исторіи римскаго права. Комментаріи Гая 
открылъ знаменитый историкъ Нибуръ въ 1816 году въ 
библіотекѣ Веронскаго собора ')• Найденная пмъ руко¬ 

пись (127 листовъ) на пергаментѣ обнимала собою письма 
Св. Іеронима (Кріаіоіаѳ еі Роіешіса), изъ-подъ которыхъ 
однако проглядывали едва замѣтные слѣды другого почер¬ 

ка (вѣроятно V вѣка); но возстановленіи послѣдняго ока¬ 

залось, что онъ представлялъ собою въ первоначальномъ 
видѣ Институціи юриста Гая, автора систематическаго 
руководства, составленнаго исключительно въ интересахъ 
юридическаго преподаванія. Благодаря берлинской Ака¬ 

деміи Наукъ, трудаыъНиб ура, Беккера, Гешеиа, Бет- 

ма иа-Гол ьвега, вскорѣ представилась возможность, ири 
содѣйствіи веронскаго соборнаго капитула, подѣлиться до¬ 

бытымъ кладомъ со всѣмъ ученымъ юридическихъ мі¬ 

ромъ *). Уразуиѣніе текста рукописи представляло не¬ 

имовѣрныя трудности но причинѣ множества сокращеній 
и знаковъ (ві^іае-поіае),3) употреблявшихся въ до-Юсти- 

ніановскую эпоху; поэтому неудивительно, что даже са¬ 

мымъ талантливымъ и опытнымъ изслѣдователямъ не 
удалось возстановить по этому палимпсесту 4) полный 

>) Ср. Ооевсквпі до содІсе Ѵегопепві ргаѳіаііо въ аро^гарНшп Бжин- 

ха р. I— XIII. 

’) ХоІіаоЬгІЛ {. $. ВѳсЫя^тІввепвсЬаЛ, Ьогяав^е^еЬеп топ Р. С. ѵ. 

Заѵідпу, С. Г. ЕіМогп и. 1\ Ь. ОоевсНеп. III. В. Вегііц. 1817. р. 129. — 

АЬЬашИппдеп дег ЫвіогІясЬ-рЫІоІо^ІвсЬсп Сіаявс дог К. Ргепввіясііеп Лка- 

дѳтіе д. 'ѴѴІвяепясІіпЛеп апя доп ЛаЬгеп 1816 —1817. Вогііи. 1819. р. 307.— 

ОдШп^ІясЬе яеІеЪгіе Апгѳідоп. 1816. р. 2009; 1817. р. 601 и. 1056; 1818. р. 17. 

п. р. 1849.—Ьсіргірог Шегаіпггоиип#. 1816. р. 2529; 1817. р. 2641. ТЬётія ои 
ВІЫІоіНёяие ди ІагіясопвиИѳ. Тоте ргешіѳг. Тгоіяіеше ИтгаІяоп. Р.ягів. 

1820. р. 288. Ідпахіо (опіе ВеѵИпсдиа Ілгіввг. Коііаіа д’аісппі Ргаштепіі ді 
ниііса ?іигівргидепга Котапя зсорегіі пеІГ аппо ВШСССХѴІІ. Іга і СодІеІ 
(Іеііа ВіЫІоісса деі СярІЫо Сапопісаіе Іп Ѵогопа. Ѵісопга. 1817. 

• 3) Ср. Аро^гарЬшп ЗіиііезпипЛі. р. 253 — 311. 

«) Оанйі Ватё, Ыяіоіге де Гогі#іпо дев іпѵепііопв, дев дёсоитеіЧея еі 
дев ІпвШпіІопв Ьашаіпев. Рагіз. 1875. I ѵоі. Шитву РаІао&гарЬівсЬе а. кгі- 
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теветъ Гаевыхъ Институцій. Большая часть этого сочи¬ 

ненія была возстановлена на основаніи другихъ юридиче¬ 

скихъ паинтнивовъ, нор. сборника, извѣстнаго подъ загла^ 

віеиъ Соііаііо 1е§шп Моваісагиш еі Кошапагшп, равно 
какъ сочиненія Боэтія *), Присціана. Іех Котапа Ѵіѳі- 

^оіЬогит (Вгеѵіягіит Аіагісіапит) 8), Институцій и Дигес- 

товъ Юстиніана. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что работа 
по этому возстановленію производилась съ замѣчательною 
старательностью, полнымъ знаніемъ даннаго матеріала 
и стремилась къ тому, чтобы скопировать первообразъ до 
малѣйшихъ подробностей, чтб было дѣломъ неимовѣрной 
трудности въ виду необходимости доискиваться текста, 
покрытаго письменами Св. Іеронима, химическими спосо¬ 

бами. Если мы прибавимъ къ этому, что четвертая часть 
листовъ пергамента (63) была уже троекратно употребля¬ 

ема для письма, а на иныхъ листахъ почеркъ совсѣмъ 
стушевался, то станетъ вполнѣ понятнымъ, что содержаніе 
Институцій Гая отчасти утратилось, отчасти же значитель¬ 

но видоизмѣнилось *). Бакъ бы то ни было, благодаря 
совмѣстнымъ трудамъ нѣмецкихъ ученыхъ, въ послѣднемъ 
изданіи недавно умершаго замѣчательнаго филолога Оту- 

демунда недостаетъ лишь 13-ойчасти всего текста; поло¬ 

вина этого приходится на 4-ую книгу Институцій, пролив¬ 

шую новый свѣтъ на римское гражданское судопроизвод¬ 

ство 4). Первый списокъ съ рукописи былъ сдѣланъ 

іівсЬе МівсвИѳо 2іі (ЭДив въ 2еіівсЬг. {. К?. III. р. 452 — 460.1864. 01си$оп, 

ёіайе ваг Оаіав еі ваг даеЦаеэ (ШЙсиІіёв гѳіаііѵов аих эоигсеа (Іи (Ігоіі го* 

гпаіп, ІЧоаѵеІІе ёйіііоп. РагІі. 1885. р. 165. 

і) Сошгп. іп Сіе. Торіса. II. р. 299. 303. 

*) Рііііпд, <1ег водепаппіо \Ѵѳві?оіЫнсЬѳ Оаіав въ 2ѳіівсЬг. і. КдосЬ. 

В. X. р. 325.1872. ОегпЬигд, (Ііо Іпяіііиііопеп (Іев Оаіпя, еіи КоПо^іопЬоЛ 
аия (Іет ^Ьге 161 пасЬ СЬгівіі ОеЬагі. 1869. р. 120. Заоідпу, ОевсЬ. (1. гот. 

КесЬів іт Міііеіаііег. В(1. 2. р. 54. Наепеі, Іох готапа Ѵіяі^оіНогит. р. IX. 

*) Сііаізоп, сіі. р. 176. 

4) Іпвііі. Оаі, ивд. Гушке въ .Іпгіврг. Апіоіияі. ѳ(Ш. V. 1886. р. 166. 

СоПесМо ПЬгогпт Загія АпісІпвііпіяпі. е(1. Кгіідег, Моттвеп, Зішіетчші, 
Ѵоі. 1.1884. 
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Гешеномъ, и въ 1820 г. комментаріи Гая появились въ 
первый разъ въ печатномъ изданіи (есііііо ргіпсерз), отли¬ 

чающемся большою старательностью, критическою оцѣн¬ 

кою текста, вѣрными пополненіями и удачными объясне¬ 

ніями. Затѣмъ въ слѣдующихъ 1821 и 22 годахъ другой 
нѣмецкій ученый Блюме *) вторично пересмотрѣлъ Ве¬ 

ронскую рукопись, и на основаніи ѳтого списка послѣдо¬ 

вали новыя печатныя изданія нѣмецкихъ и французскихъ 
ученыхъ. Въ третій разъ, при помощи усовершенствован¬ 

ныхъ средствъ, былъ сдѣланъ списокъ по порученію бер¬ 

линской Академіи Наукъ Студемундомъ въ 1866 — 68 

годахъ *). На основаніи этого списка появились изданія: 

1) въ 1874 г. апографическое, передающее рукопись въ ея 
подлинномъ видѣ, п 2) въ 1877 г. печатанное обыкновен¬ 

нымъ способомъ, для школьнаго употребленія, составленное 
Студемундомъ при содѣйствіи Моммзена и Крюге¬ 

ра1) Всѣ изданія, которыя появились совремспи открытія 
этого литературнаго памятника, можно распредѣлить по 
группамъ. Къ первой группѣ принадлежатъ тѣ немногія 
изданія, которыя были составлены по списку Гешена; 

вторая группа (самая богатая) обнимаетъ печатныя изда¬ 

нія на основаніи снимка, сдѣланнаго Блюме; третій раз¬ 

рядъ изданій основывается на прекрасныхъ изслѣдованіяхъ 
и удачныхъ поправкахъ Студемунда. Всѣхъ изданій 
Институцій Гая имѣется до сихъ норъ 53 *), изъ нихъ къ 
самымъ вѣрнымъ и полнымъ принадлежатъ труды Гешена, 

*) Ср. Веііітапп-Ноііюед въ 2еі4зсЬгіЛ і. КесЫв#. У. р. 366. $1и<1е- 
тип(1у ргаеГаііо ад Аро?гарЪит. р. XIII.: ассі(Ш; аиіет ВІиЬшіо попппвдпатп, 
^ио<1 ѳоіеі Геге сіе ассідѳге яиі ргішиш іпдгеееигі зпиі; раіітреевіогпт Іос- 

Мопет, иі ІггеШие іІІѳсеЪгія Гаііасіпт итЪгагит, 4ііаѳ ох ра^іпіз яѵсгзіз 
ІпіѳгІиссЬапІ, еа Іе^іззе ее сгедсгеі, ^иае Іс^ѳге сирісЬаІ. 

3) МіНЪеі1ип?еп ап^пагівсЬеп ІпЬаІіз апе дсп Раіітрзееісп дев 
Саіпв. Ѵогега^ зеЪаНеп аиГ дег ЛѴИггЪпг^ег РЪі1о1о&еп-Ѵегватіп1ип& 1868 

топ Бг. ЗішІетипА. Ьеіргі?. 1869. 

8) Въ 1884 году вышло въ свѣтъ изданіе Студемунда съ новыми по¬ 
правками и дополненіями (епрріетепіа). См. списокъ изданій, стр. 8. № 50. 

4) См. списокъ всѣхъ изданій, стр. 4. 



V 

Л я хм а на, Гефтера, Б э кинга, Гн ей ста, Жиро, Пел¬ 

ла, Дюбоа *), Поленаара, Студемуида, Крюгера, 

а въ особенности изданія Гушк е, отличающіяся ясностью 
и мѣткостьюзамѣчаній, равно нанъ возможно совершеннымъ 
выполненіемъ пробѣловъ тевета. Критика, правда, упре¬ 

каетъ Гушке въ томъ, что онъ слишкомъ поспѣшно при¬ 

нялся возстановлять всѣ затраченные слѣды (аи &гап<1 

сошріеі) этого юридическаго памятника *), желая предста¬ 

вить первообразъ въ томъ видѣ, какъ онъ вышелъ изъ- 

подъ пера автора и послужилъ прототипомъ для институцій 
Юстиніана. По нашему мнѣнію, 5 изданій Гушке слѣ¬ 

дуетъ причислить къ весьма цѣннымъ и добросовѣстнымъ 
трудамъ, такъ какъ ученый издатель, замѣчательный зна¬ 

токъ римскихъ древностей, обладалъ весьма чуткимъ по¬ 

ниманіемъ тонкостей латинскаго языка, удивительною 
способностью предугадывать мысли древняго автора и о- 

сновательно былъ ознакомленъ со всѣми источниками рим¬ 

скаго права, что въ особенности помогло ему возсоздать 
подлинникъ Гаевыхъ комментаріевъ *). 

О самой личности Гая, его жизни, имѣются весьма 
скудныя свѣдѣнія. Изъ его именъ намъ извѣстно лишь 
одно, сохранившееся въ сборникѣ Соііаііо Іе^иш Когаапа- 

гиш еі Мозаісагит, а также въ сочиненіяхъ грамматиковъ, 

!) Объ атомъ изданіи говоритъ Оіаааот сѳ!!о рпЫісаііоп Гаі! 1ѳ ріав 
?гапб Ьоппопг & Іа всіепсѳ Ггапдаізе. Ср. списокъ изд., стр. 8. )Ь 49. 

*) ВеіЛтапп-НоІІимд (2еі!всЪг. і. Е. V. р. 361): Ба&е?еп капп ісЬ ев 
піек! ЪіШ&еп, баев НивсЬкѳ, бег бпгск ѴегеІпІ?пп? )епег Ъѳібеп СаЪеп 
(КгШзсЬег Так! ппб вісіюгѳз &гатта!івсЬѳз \Ѵіввеп) Діг біе Кгііік ипвегев 
Аиіогв во Оговвея ?ѳ1ѳів!е! На!, іи веіпег ЛигіяргибепНа ап!еіав!іпіапа 
вісЬ біѳ иптб?ИсЬе АпГдоЬе ?еэ!е11! ги ЬаЬеп яскѳіп!, іЬп іп игврг(іп?1ісЬсг 
Ѵо11з!&пбі&кѳі! баггив!е11ѳп. Зіисіетипсі: Си)ив ѵігі босііввіті (НивсЪке) и! 

аепшеп іи#епіі а^повсітив, і!а аибасіат ѳ! ееіегііаіет іп ѳтепбапбо ороге 
Оаіапо поп аетиіатиг. 

*) Ѣіхкіетитиі (ргае?а!іо аб Аро$. р Ѵ):Сишргор!ег ігарегГсс!ат собісів 
(Ѵегопепяів) 1сс!іопет рсгтиИа степбаііопѳ ѳ&егеп! с! шиШ ѵігі бос!і Ьиіс 
орегат багеп!, пето ОоѳзсЬепо аи! сопсіпбѳге впЬШІив аи! ргоЬаге аегіив 
сопЗѳс!пгаз ро!иі!, ргохішѳ аб кипе ассѳбі! ѵіг бе Оаіо ров! Ооевсііепит 
ор!іше тегііив Ріііііррив Ебиагбпя Нивсккс. 
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изъ которыхъ первый Д і о м о д ъ *), впослѣдствіи же 
Сервій Гонора тъ*) упоминаютъ о Гаѣ, но безъ 
ближайшаго указанія и приведенія родовой его фамиліи. 
Кажется однако, что упомянутые грамматики или пе¬ 

реняли ѳто имя отъ юристовъ, или ознакомились съ нимъ 
изъ сочиненій Гая, въ надписяхъ которыхъ оно постоянно 
встрѣчается 3). Вѣроятнѣе всего слово Ѳаіиа, встрѣчае¬ 

мое въ различныхъ памятникахъ, есть—ргаепотеп. Паде- 

летти 4) же полагаетъ, что это—погпеп $ѳпШісішп, ими 
родовое; но его доказательства не убѣдительны. Съ дру¬ 

гой стороны въ новѣйшее время Катанэо *) защищаетъ 
мнѣніе тѣхъ юристовъ, которые утверждаютъ, что слово 
Оаіия—со^пошеп (фамильное), которое давалось для отли¬ 

чія принадлежащей къ роду біігрэ или і’ашіііа. Встрѣча¬ 

емое въ Внзиготскомъ кодексѣ (баіив Ерііогааіие) слово 
Тііиа (Тііі баіі) казалось нѣкоторымъ ученымъ *)—ргае- 

потеп’омъ Гая, однакоже несомнѣнно — оно есть ничто 
иное, какъ сокращенное исиорченнос видоизмѣненіе слова 
(ііаіі (баіі), что доказано изслѣдованіями Генеля ’). Не 
подлежитъ сомнѣнію, что занимающая насъ личность бы¬ 

ла извѣстна только подъ именемъ Саіиз. Этимъ именемъ 
называли безцеремонно знаменитаго юриста многочислен¬ 

ные его ученики н слушатели, которые питали къ своему 
наставнику чувство чистосердечной, непритворной любви, 

считая его не только руководителемъ но предмету рим¬ 

скаго права, но и искреннимъ другомъ. Всѣ затрудненія, 

') е<1. Риіяск. р. 375. Кеіі I. р. 379. 

3) аД Ѵѳг^іі. бѳогв. 3, 306. 

*) НизсЪке, «Іигіврг. Апіеіиві. о(1іііо V. р. 148: отпев ѵего Ьос віпе би- 

Ьіо а ЗигівсопаиШэ ѵеі а Оаіі ПЬгогит ШиНв, іп яиіЬив дшіит ипит Ьос по¬ 
топ, пі іп ІІЬгів ігізііавітів Йегі воіві, всгіЬІ апеѵѳгаі, тпіпаіі вппі. 

4) 6е1 поте (И Оаіо ОіпгѳсопвиНо въ АгсЬіѵіо Оіигі(1ісо. XIII. р. 324. 

1874. Ср. списокъ сочны, кас. Гая. № 51. 

5) (1с1 поте (П (іиіо. 1881. (ср. списокъ сочиненій N. 54). 

Ласк, Ьіаіогіа іигіврг. Котапаѳ. ЫЬ. III. сар. 2. восі. 5. § 14. Меег- 

тапп, апітаііѵ. егіі. іп Саіі Іи в*. въ ТЬсааигив, іот. VII. р. 675. 

7) 1,ех Нотапа Ѵізі&оіЬогит. р. ХЬѴ. поі. 16. р. 314. Низскке. «Іигівр. 

Апи\). V. е<т. р. 148. 
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связанныя съ именемъ Гая, происходятъ лишь отъ то¬ 

го, что современники обходятъ его имя молчаніемъ. По 
той же причинѣ долго не могли опредѣлить, когда именно 
жилъ этотъ замѣчательный юристъ. Одни полагалп, что 
авторъ Институцій жилъ въ царствованіе императора Діо- 

клеціана, таково нпр. мнѣніе М а р ц и л і я '); другіе же утвер¬ 

ждали, что Гай жилъ въ правленіе Юстиніана, такъ какъ 
этотъ императоръ называетъ его нозіег ва)из. Послѣдняго 
мнѣніи придерживались, какъ замѣчаетъ Гейнекцій, Ан¬ 

тоній Вакка 1 * 3) и Готом анъ (Ноіотапиз) 3). Есть еще 
такіе, которые полагаютъ, что заслуги Гая не уступаютъ 
заслугамъ Ульиіана, Папнніана, Павла и Модестина, и за¬ 

ключаютъ отсюда, что Гай былъ современникомъ послѣд¬ 

нихъ и жилъ при Антонинѣ Каракаллѣ. Это послѣднее 
мнѣніе, одобренное нѣкогда ЯковомъРевардо 4 *), было 
даже принято и высказано въ сочиненіяхъ отца исторіи 
римскаго права, Гуго ь), но Д и т м а р ъ 6) блиста¬ 

тельно опровергъ доводы сторонниковъ этого мнѣнія, 

и ужеТуго въ послѣднемъ изданіи своей исторіи римска¬ 

го права7)соглашается,повидимому,съ тѣмъ,что Гай жилъ 
и писалъ свои сочиненія во времена Антонина Пія н Мар¬ 

ка Аврелія. Теперь вопросъ этотъ рѣшенъ окончатель¬ 

но, и не подлежитъ сомнѣнію, что нашъ юристъ жилъ въ 
царствованіе императоровъ Адріана, Антонина Пія, Марка 
Аврелія и даже еще при Коммодѣ 8). Что Гай былъ со- 

1) Іпіегр. іи Іпяі. Іпяі. ад § 6. Ргооет. Іпаі. 
*) Апіопіиз Уасса утверждаетъ даже, что Гай былъ приверженцемъ 

христіанской вѣры. Ср. КаІЬ, Кота ЛпгЫеп пасЬ іЬгег ЗргасЬе дагдовіеШ. 

р. 78.1890. 

a) Неіпессіил. Ніаі. іиг. сіѵ. гот. § 312. 

4) Соціесі. Іиг. сіѵ. III. 3. 

b) Сіѵ. Мадаг. II. 3. 358—378. ЬеЬгЬиоЬ дег ОеасЬ. д. гот. В. § 329. 

*) де потіпе, аѳіаіе, аіпдііа ас ясгірНв Оаіі. 8р. I. р. 56.1820. Ср. стр. 

9 сп и с. соч. № 2. 

7) 11-ое изд. 1832. 

8) Ср. различныя мнѣнія объ зтомъ вопросѣ въ слѣдующихъ сочине¬ 

ніяхъ: Сопгасіі, ОЬа. де ѵѳга аеіаіѳ СаЛ іигіас. іп асі. ѳгид. 1727. р.59. Неіпес• 

сіив, Ніаі. Іигіар. гот. § 312. ЛагЛ, Ъіяі. іиг. Кот. НЬ. 3. слр. 2. вес*. 5. § 14. 

Теггаввоп, Лигіяр. готаіпе. 2 рагііе § 6. р. 271. РагІя. 1750. ОШтаг, де поті- 
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временникъ Адріана, это между прочимъ обнаруживается 
изъ слѣдующаго отрывка, въ которомъ онъ прямо имену¬ 

етъ себя очевидцемъ событія: позіга циИет аеіаіе 8егаріаз, 

Аіехапйгіпа тиііег, а<1 сііѵит Насігіапит регсіисіа езі сит 
циіпцие ИЬегіз, чиоз ипо іоеіи епіха езі '). Въ другихъ 
мѣстахъ мы читаемъ: пипс ѵего ех поѵо зепаіиз сопзиііо, 
циой аисіоге йіѵо Надгіапо Гасіиш езі *), или кос Іатеп 
істроге е зепаіиз сопзиііо, циой аисіоге ёіѵо Найгіапо *), 

или ех поѵо зепаіив сопзиііо, цио(1 аисіоге гііѵо Насігіапо 
Іасіит езі 4), или вед кос іетроге ^ат поп езі Іисгаііѵа, 

пат ех аисіогііаіе Надгіапі з. с. іасіит езі ‘). 

Первая книга Институцій и большая часть второй 
составлены Гаемъ въ царствованіе Антонина Пія; это мы 
видпмъ изъ того, что эпитетъ йіѵиз, прилагаемый къ име¬ 

намъ умершихъ предшественниковъ послѣдняго, къ на¬ 

званному императору не прибавляется; въ пяти фрагмен¬ 

тахъ *) говорится лишь объ ітрегаіог Апіопіпиз, а въ од¬ 

номъ 7) упоминается объ оріітиз ітрегаіог Апіопіпиз. Что 
приведенныя мѣста имѣютъ въ виду императора Антонина 
Пія, это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію (хотя нѣ¬ 

которые ученые *) утверждаютъ, что они относятся къ 

пе, аеіаіе, аіибііа ас асгірііа Оаіі. 1820. Зскюерре, гбшІасЬе КесМадеасМсЬ- 

іе. § 90. РиеНіа, Сигаиа б. Іпаіііаііопеп. § 99. (I томъ лерев. на русскій 
яэыкъ Лицкимь). Огіоіап, Ыаі. бе Іа Іё^іаі. гош. I. п. 371. Маупг, Ёіетепіа 
бе бгоіі готаіік § 194 (русскій переводъ подъ редакціею проф. Стоянова. 
Харьковъ. 1889). СаШетег, поіеа роиг Іа ЬІо^гарЬіѳ би Зигіасопаиііе Оаіиа. 
р. 2.14. Сіавзопу сіі. р. 17. ИеглЬигд, біе Іпзііі. беа ОаЗиа. р. 76. Дыдынскій 
Начала римскаго права. I. р. 26. Варшава. 1876. 

«) I. 7. рг. Б. 34, 5. 

») Іпаі. И. § 143. 

*) I* § 77. 

4) I. § 30. 
5) И. § 57. 

6) Іпаі. I. § 53: ех сопаіііиііопе аасгаііааіті ішрегаіогіа Апіоиіпі. II 

§ 74: геасгіраіі ітрегаіог Апіопіпиа; II § 120: геасгіріо еиіт ітреггаіогів Ап- 

Іопіпі ві^пійсаіиг; § 126: веб пирег ітрегаіог Апіопіпив аі^пібсаѵіі геасгір¬ 

іо; § 151: еі Ьос 11а геасгіріо ітрегаіогів Апіопіпі аі^пійсаіиг. 

7) I. § 102: пипс ех ѳріѳіиіа орііті ітрегаіогів Апіопіпі реппіавит еаі. 

®) РисМа, ІпѳІІІ. I. § 99, р. 261. Ріиіпду АНег б. ВсЬгШеп б. гот. бигіа- 

Іѳп. р. 21. ЗсктШу баа Іогтеііе ВесЫ бег КоІЬѳгЬеп. р. 98. А. 100. 1862. 
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императору Марку Аврелію Антонину) на томъ основаніи, 
что, естественно, ученый юристъ зігісіе относился къ фа¬ 

миліямъ правителей, которыя, конечно, онъ зналъ хорошо, 

и приписывать ему въ этомъ отношеніи смѣшеніе, ошиб¬ 

ку —немыслимо. Если бы поэтому Гай писалъ о Маркѣ 
Авреліѣ Антонинѣ, то несомнѣнно, для точности и ясности 
онъ къ слову Апіопіпиз прибавилъ бы Магсиз. Къ цар¬ 

ствованію императора Антонина Пія слѣдуетъ отнести 
также составленіе и другихъ сочиненій Гая, въ особен¬ 

ности его замѣчаній (ноіае) ай 1)иіпІит Мисіит (ИЬгі ех 
Мисіо) '), комментаріевъ аД ЕДісІит игЬапит а) и трак¬ 

тата Де Ьопогшп ровзеззіопіЬиз *) и Де Ьопіз ІіЪегІогшп 4). 

Когда Гай писалъ о наслѣдствѣ но завѣщанію, Антонинъ 
Пій былъ еще въ живыхъ; когда же онъ началъ изла¬ 

гать отказы, императоръ въ 161 году скончался 5), и мы 
уже читаемъ: зеД ЬоДіе ех <Кѵі Ріі Апіопіпі сопзіііи- 

Ііопе *). Точно также явствуетъ изъ различныхъ фра¬ 

гментовъ Ди тестовъ, что уже послѣ смерти упомянутаго 
императора Гай писалъ о фидеикоммиссахъ 7), составилъ 
комментарій къ закону Юлія и Паиія *) и толковалъ Тер- 

тулліанское и Орфитіанское сенатское постановленіе 9); 

этотъ послѣдній трудъ нѣкоторые ученые 10) не безъ осно- 

*) I. 188: іп Ьіа ІіЬгіа, циоа ох (}иіпіо Мисіо Іѳсітиа. 

*) 1.188: Ішис ігасіаіит ехаесиіі аишиа еі іп ебіеіі іпіегргеіаііопе. 

Фиттингъ а вслѣдъ за нимъ Карлова полагаютъ, что этотъ отрывокъ имѣетъ 
въ виду ебіеішп ргоѵіпсіаіе. Гушке (Лпгіярг. Апіѳіпаі. р. 149) утверждаетъ, 

что этотъ отрывокъ касается ѳбісіит игЬапит. 

») III. 33. 

4) III. 54: Ііасісппа ошиіа П)а )ига циааі рег іпбіеѳт ісіі^іѳас ваіія 
саі; аііоциіи бііі&епііог іиіегргеіаііо ргоргііа соттепіагіів ѳхроаііа еаі. 

Упомянутыя сочиненія Гая были, вѣроятно, составлены до изданія Институцій. 

5) 6-го или 7-го Марта. 

6) И. §195. 

7) 1. 90. Б. 35,1: рег йбеіеотпііаашп ѵагіе баіа ІіЬегіаіѳ поп Іеѵіааітпа 
аресіапба саі, веб поѵіааітпа, циіа ровіегіог ѵоіипіаа роііог ЬаЬегі <1сЬеі; сиі 
сопаопаі^еііат геасгірішп Иіѵі Апіопіпі. 1. 96. Б. 32: (Іісиз Апіопіпиз соп- 

аиііиа гезегіраіі. 1. 63. § 5. Б. 36, 1: гевегіріо Эіѵі Апіопіпі аі^пійсаіиг. 

8) 1. 56. Г). 31. 

1.8.9.0.38,17. 

,0) Кагіоша, гошіасііс Кес1іія"езсЬісЬіе. I. р. 728. 1885. 
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ванія относятъ даже во времени Коммода. Время соста¬ 

вленія и появленія другихъ трудовъ Гая въ точности опре¬ 

дѣлить трудно; нельзя однако согласиться съ мнѣніемъ 
Моммзена и Дери бурга1), которые утверждаютъ, будто- 

бы Гай большую часть своихъ сочиненій, а въ особенности 
свои Институціи составилъ въ правленіе Антонина Пія. 

Хотя съ одной стороны нельзя упускать изъ виду того об¬ 

стоятельства, что энциклопедическій характеръ Институ¬ 

цій требовалъ продолжительныхъ подготовительныхъ тру¬ 

довъ но отдѣльнымъ отраслямъ права, а съ другой сторо¬ 

ны слѣдуетъ также обратить вниманіе и на свидѣтельство 
самого Гая, именующаго себя современникомъ императора 
Адріана *),—тѣмъ не менѣе мы болѣе склонны предпола¬ 

гать, что авторъ Комментаріевъ и Аигеопш во время Мар¬ 

ка Аврелія далеко не былъ старикомъ, и что къ правленію 
упомянутаго императора можно отнести вторую половину 
Институцій и значительную часть другихъ сочиненій Гая. 

Это предположеніе находить себѣ фактическое подтвержде¬ 

ніе въ источникахъ, такъ какъ изъ объясненій къ Орфи- 

тіанскому сенатскому постановленію можно заключить, 
что Гай жиль и во время императора Ком мода (а. 176— 

192). Въ Дигестахъ находится отрывовъ Гая слѣдующаго 
содержанія: Засгаііззіті ргіпсірів позігі огаііопе саѵеіиг 
еіс. *), при чемъ Гай, несомнѣнно, имѣлъ въ виду огаііо 
Магсі еі Соштосіі 178 года, которая вызвала изданіе Орфн- 

тіанскаго сенатскаго постановленія. Вообще мм, кажется, 
не сдѣлаемъ большого промаха, допустивъ, что жизнь и дѣ¬ 

ятельность Гая относились къ періоду между 110—180 

годами послѣ Р. X. 

Положительныхъ и точныхъ свѣдѣній о томъ, гдѣ 

О Біе ІпэШиІіошзп йен Оаіав сіи КоІІедіепЪсЛ. р. 69. 

*) 1. 7. рг. Б. Зі, 5. Іпв*. I. § 77. II. § 57. § Ш § 285. 

3) 1. 9. Б. 38, 7. Кагіоюа. <!ая Ерііііеіоп аасгаНѳяііпиз яргісМ Гиг 
йеп яоіі 180 аііеіи гедіегепйеп Соттойия, ипіег ттгеіеііет (ІазаѳІЬѳ асЬоп ^е- 

ЬгаисЫісЬ ^гцгйе. Соттойия АПеіпге^іегии^ Ьаі аіво Оаіиа иосЬ ѳг1ѳЬ(. 
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Гай жидъ, не имѣется. Моммзенъ ’), за нимъ Блю¬ 

ме*), Бэкингъ5), Купце4) и Г л ас сонъ утвержда¬ 

ютъ, что Гай былъ провинціальный юристъ, излагавшій 
право и писавшій свои сочиненія на востокѣ, въ азіатской 
Троѣ. Бремеръ *) дѣлаетъ даже смѣлое предположеніе, 

что нашъ юрисконсультъ родился въ Троѣ и преподавалъ 
римское право въ Беритѣ; жаль, что онъ не доказалъ, что 
Гай умеръ въ Диррахіи, хотя бы на основаніи фрагмента 
7. Б. 50, 15, въ которомъ БуггЬаоЬіит упоминается Га¬ 

емъ на третьемъ мѣстѣ. Моммзенъ особенно сильно под¬ 

черкиваетъ то обстоятельство, что Гай написалъ простран¬ 

ный комментарій въ 30 книгахъ къ провинціальному эдик¬ 

ту,—вѣроятно/той провинціи, въ которой самъ жилъ, что 
онъ въ своихъ Институціяхъ всегда отмѣчаетъ провин¬ 

ціальныя отношенія, что его сочиненія переполнены гре¬ 

ческими ссылками и цитатами, что онъ, наконецъ, упоми¬ 

наетъ о правѣ иностранцевъ Бнѳинійцевъ, Галатовъ *), 

объ италійскомъ правѣ Трои, Берита и Диррахія ’)• Но 
вѣдь, еслибы Гай объяснялъ эдиктъ той провинціи, гдѣ 
онъ жилъ и умеръ, то онъ, несомнѣнно, не озаглавилъ бы его 
„ай ейісінт ргоѵіпсіаіе", но ай ейісішп Авіаіісшп, ай ейіс- 

Іит ргосопвиНв ргоѵшсіае Авіае ®). Впрочемъ, возможно 

*) ѲаІав, еіп РгоѵіпгізЦпгіяі въ ^ЬгЬйсЬег бев дот. бѳиівсЬ. ВесМв 
ЬегаовдодоЪѳп ѵоп Веккег ипб МпіЬег. III. В. 1859. р. 1—15. Ср. также 
ЕеѵШоиіу Іев оЫІдоііопв еп бгоіі ё?урііеп, р. 36.1886. 4ЗД6,Вотв «Іигівіеп паск 
Йігѳг ЗргасЬе 4агдовіеШ. р. 83.1890. 

’) 2еііаоЪг. і. ВеоЪівдоасЬ. В. III. (1864) р. 452. 

*) ргаѳГ. ІпвШаМопев Оаіі. У. ебШо (1866) р. V. 

4) Ехоигвѳ бЪѳг Вот. В. (еб. 2), р. 337, 338. бег РгоѵіпгіаЦигівІ Оа- 

]ив, ѵгІввѳпвсЬаШісЬ аЬдовсЬаігі. р. 5: аисЬ ІоЪ Ып допві&і Оаіив Гаг еіпеп 
РгоѵіпсіаЦагівіеп га ЬаНеп, ѵгеіі Шг біѳвѳ НуроіЪеве Ѵівіев (?) вргісЬі, хѵеіі 
віѳ Ѵіѳіеа вѳЬг ѳіпГасЬ (?) ипб тіі еіпѳт ЗсЫадо егкійгі. 

*) біе ВесЫвІсЬгег апб ВѳсЫввсЬаіѳп 1т гот. КаІвѳггѳісЬ. 1868. р.77. 

6) Іпві. I. § 55. § 193. Справедливо замѣчаетъ Гушке (ргаеГ. ебіі. 
япіпіа р. 151): бе ВЦЬупогит ѵего еі Сгаіаіагит )иге иі Оа)пв ірвѳ ѵегѣа Ге- 

сегН пес Іапіит, и* тіЫ регаиавит еѳі, НабгІаиі гѳіиіегіі, пит Гогіе ѳііага 
Т. Агівіопет ібсігсо, яиоб Ае&урііогит Іив поѵіі еі соттѳтогаѵЦ (Сеіі. И. 

18), Ае&урМит ѵеі сегіе огіепЫет Гиівве 8іаіиеге беЬетпв? 

О 1. 7. Б. 50, 15. 

8) пі ев* иЪЦае 1п Сісегопів Ѵеггіпів „ебісіит 8іс11іепве“. 
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ли допустить, чтобы какой-либо юристъ тогдашней эпохи 
взялся толковать эдиктъ одной провинціи въ 30 -книгахъ? 

Несомнѣнно, комментарій къ провинціальному эдикту со¬ 

держитъ въ себѣ общій трактатъ о главныхъ основаніяхъ 
и началахъ всѣхъ провинціальныхъ эдиктовъ. Еслибы 
Гай жилъ и практиковалъ какъ юристъ въ Троѣ, то онъ 
навѣрно не стипулировалъ бы слѣдующимъ образомъ: зі 
паѵів ех Авіа ѵепегіі *), ві паѵіз ех Аігіса ѵепегіі, ві іпіег 
еов циі Ношае (поп Тгоа<іе) випі *), а подобные примѣры 
стипуляціи мы встрѣчаемъ нѣсколько разъ въ его сочине¬ 

ніяхъ. Разсматривая всѣ эти цитаты въ трудахъ Гая, мы ви¬ 

димъ, что онь всегда ссылается на Римъ и Италію *), на 
римскіе обычаи, всякій трактатъ начинаетъ изложеніемъ 
римскихъ національныхъ постановленій и правилъ, а по¬ 

слѣ лишь переходитъ къ праву и положеніямъ, обязатель¬ 

нымъ въ провинціяхъ 4). Глубокое пониманіе римскихъ 
отношеній и даже римской религіи обнаруживается у него 
на каждомъ шагу. Что авторъ Институцій занимался 
провинціальнымъ правомъ, это вполнѣ естественно, такъ 
какъ въ числѣ его слушателей, вѣроятно, не мало было мо¬ 

лодыхъ людей изъ провинціальныхъ городовъ *). Кро¬ 

мѣ того, принимая въ соображеніе то обстоятельство, что 
римляне, владѣя обширными помѣстьями въ провинціяхъ, 

') 1. 33. Б. 28, 5. 1. 72. Б. 46, 1. 

’) 1. 141. § 4. 7. И. 45, 1. 

•) 1. 74. а 45, 1.1. 17. О. 35, 1. Іпаі. IV. 53.1. 233. § 1. О. 50, 16. 

«) 1.1. рг. и. 3, 4. 1. 5. а 27, 10. 

5) КиКп, Ліе яіасіііасііс шіЛ Ьііг^егі. ѴегЛіяяип$ Лее гот. КеісЬя Ьіа 
аиГ Ліе 2еИ:еп ^яііпіапа. ВЛ. I. р. 88. Апт. 808. ИетЬигд, сіі. р. 6. 

Что юридическія школы посѣщали и Греки, явствуетъ ивъ слѣдующаго 
отрывка ІІоипопія: Гг. 50. Б. 4, 4: «/ишил Шоркапіш Рошропіо яио яаіи- 

іст. Міиог ѵі^іпіі ^иіп^ие аппія поѵапЛі апіто іпіѳгсеяяН рго ео, яаі 
ісшрогаіі асНопе ІспсЬаІпг, іипс диит аЛЬис яирегегапі Лееет Ліев еі рові- 

еа іп іиіс^гит гсяШиіия ея*; иігит гсяШиііо, ^пае сгсЛИогі аЛѵегѳав 
ргіогеіп ЛсЬііогет Лаіиг, Лесет Ліегит віі, ап ріепіог? Едо (И&сі, ех 
Іетроге іп іп*с#гит гсяНІиНопія ІаиІипЛст ^строгія ргаевіапЛит, диапіит 
яирсгега*; Іп <іпіЛ Ле со риіая, ѵеііт геясгіЪая. КезропЛі*: яіпе ЛиЬіо дпоЛ 
Ло іетрогаіі асііопе, іи ^иа іпіегсеяяіі тіпог, яспяізіі, рп*о ѵегіая евяе; 

іЛоо.рю е* рі^'іия, циоЛ ЛсЛега* ргіог ЛеЬіІог, таиеі оЫі&аІит. 
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приходили нерѣдко въ своихъ личныхъ, экономическихъ 
интересахъ въ столкновеніе съ правомъ, дѣйствовавшимъ 
въ провинціи, мы не станемъ удивляться, что послѣднее 
нашло себѣ мѣсто въ трудахъ Гая. Наконецъ, молодымъ 
римлянамъ часто приходилось начинать государственную 
службу въ провинціяхъ, и имъ поэтому было весьма по¬ 

лезно и даже необходимо ознакомиться съ мѣстными отно¬ 

шеніями, законами н обычаями. Но возможно ли, чтобы 
юристъ, который излагалъ и толковалъ національное рим¬ 

ское право, который сохранилъ намъ въ своихъ сочине¬ 

ніяхъ богатый матеріалъ драгоцѣнныхъ указаній, касаю¬ 

щихся не только стараго квиритскаго права, но и переход¬ 

наго, полнаго преобразованій періода, пережитаго Римля¬ 

нами въ послѣдніе вѣка республиканскаго времени, кото¬ 

рый открыто именовалъ себя сторонникомъ Кассія ') 

и такъ горячо принималъ участіе въ научныхъ спорахъ 
между процвѣтавшими тогда въ Римѣ школами,—дѣйство¬ 

валъ не въ центрѣ политической и юридической жизни, но 
въ какомъ то захолустьн отдаленной провинціи? 

Съ другой стороны весьма правдоподобно, что Гай про¬ 

велъ въ молодости нѣкоторое время въ Азіи, гдѣ онъ озна¬ 

комился съ мѣстными отношеніями; впослѣдствіи же, изла¬ 

гая право въ Римѣ, онъ воспользовался пріобрѣтенными 
свѣдѣніями касательно администраціи отдѣльныхъ провин¬ 

цій, и тогда, вѣроятно, возникла у него мысль составить 
обширный комментарій къ провинціальному эдикту, вмѣ¬ 

сто того чтобы подробно объяснить городской эдиктъ, бо¬ 

лѣе извѣстный и разработанный. Впрочемъ, не только Гай 
проживалъ нѣкоторое время въ провинціи; то же самое мы 
знаемъ и относительно другихъ ученыхъ, которые жили 
и дѣйствовали первоначально въ провинціяхъ и затѣмъ 
только отправлялись въ центръ тогдашняго міра, въ столи- 

I) Іпяі. 1.196. II. 37, 123,195, 200, 218, 219, 231. III, 87, 98, 141. IV. 

79, 114. 
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цу имперіи '), По свидѣтельству Цицерона *) число грам¬ 

матиковъ, прибывшихъ изъ Греціи въ Римъ, было до того 
велико, что можно было сказать: поп Іепиів циіёшп е Огае- 

сіа гіѵиіпв, зе<1 аЬип(1апиввіпш8 атпіз іііагит ёівсірііпагшп 
еі агііит іп Ьапс пгЬет іпЯихіІ. Точно также мы читаемъ у 
Страбона, что Римъ переполненъ былъ учеными изъ Тарса 
и Александріи. Неудивительно, что и юристы подчини¬ 

лись тому же движенію. Такъ знаменитый Ульпіанъ, 

родомъ изъ Тира *), жилъ долго въ провинціи, какъ ато 
видно изъ его сочиненій, въ которыхъ онъ часто говоритъ 
объ Египтѣ, объ Аравіи, о Малой Азіи и особенно о Си¬ 

ріи 4). Нѣкоторые изъ его трудовъ написаны спеціально 
для жителей провинціи или, по крайней мѣрѣ, для ихъ 
правителей, какъ нпр. ІіЬгі <1е оНісіо ргосопзаіів, сіе оГАсіо 
сигаіогів геі риЫіс&е, <іе оГйсіо ци&евіогів 5). Также Палм- 

ніанъ, родомъ изъ Африки (пиігісиіа саивісіісогаіп АГгі- 

са) *), оставилъ намъ сочиненія, въ которыхъ видно пол¬ 

ное знакомство съ провинціальнымъ правомъ; одно, каса¬ 

ющееся обязанности муниципальныхъ эдиловъ, написано 
даже на греческомъ языкѣ 7). И Модестину приписыва¬ 

ютъ сочиненіе, написанное по гречески (сіѳ ехсиѳаІіопіЬив); 

извлеченіи цзъ него, помѣщенныя въ Дигестахъ, позволя¬ 

ютъ думать, что ѳто сочиненіе было составлено въ про¬ 

винціи 8), Можно бы еще исчислить и другихъ юристовъ, 

которые провели часть жизни въ провинціи, какъ нор. 

*) Вгетег, <11е ВѳсЬШѳЬгѳг еіс. р. 73. 102. РгіеШпйег, 8іКевде- 

всЬісМе Воте. I. р. 257. Вегпкагйу, Огппйгівв й.ОгіѳсЫвсЬѳп ЫН. р. 562.566. 

’) йе гвр. 2, 19. 

*) 1.1. рг. Б. 50, 15: еві іп 8угіа РЬоепісе вріепйійіввіта Тугіопж 
соіопіа, ипНе іпіЫ огідо еві. 1. 70. Б. 45, 1. 1. 11. рг. Б. 32.1. 1. § 6. Б. 45,1. 

<) 1. 9.10. Б. 47, 11. 1. 55. § 5. Б. 32. 1. 4. § 5. Б. 1, 6. 1. 7. § 6.14. Б. 48, 

22. 1. 3. рг. Б. 50, 15. Ср. также Регпісе, Шріап аів ВсЬгіКвІеІІег. 1885. 

5) КийоГ'#', Кот. ВесЫв&. § 74. 

6) «Іиѵеп. 8аі. VII. 148. КаІЬ, сіі. р. 15. 

О БІ&. Іпйех апсі. 2,6.1.1. Б. 43,10. Ср. также Мотпиеп, Вот. Зіааіа* 

гсс№. II. 603. КиКп, сіі. I. р. 58. 

*) 1. 22 рп Б. 26, 5. 1. 6. § 7. 11. 12. Б. 27,1. Ср. Кгйдег, ОевсЬ.д. (}ие1- 

Іеп <1. гот. К. р. 227. 1888. 
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Квинта Цервидія Сцеволу *), Тертулліана ®), Трифонина»), 

Приска Яволена4), Венулея Сатурнина и др., но мы, кажет¬ 

ся, уже довольно сказали, чтобы доказать, что не одинъ 
Гай занимался провинціальнымъ правомъ, и что ивъ этого 
обстоятельства нельзя съ достовѣрностью заключить, какъ 
это дѣлаетъ Моммзенъ, что Гай жилъ и преподавалѣ толь¬ 

ко въ провинціи, а не въ Римѣ *). 

Помимо однако всего этого, остановливаясь критиче¬ 

ски на замѣчаніяхъ и объясненіяхъ Гая касательно про¬ 

винціальнаго и иностраннаго прав ь, мы придемъ къ заклю¬ 

ченію (это ускользнуло отъ вниманія Моммзена и Бре¬ 

мера), что свѣдѣнія Гая о нравѣ римскихъ провинцій не 
всегда вѣрны и точны, что они относятся лишь къ 
извѣстнымъ его индивидуальнымъ свойствамъ и осо¬ 

бенностямъ. Еслибы нашъ юристъ жилъ постоянно въ 
какомъ - либо городѣ Малой Азіи, то онъ, по всей вѣ¬ 

роятности, не останавливался бы столь подробно па во¬ 

просѣ о римской, чисто латинской фидуціи или ивпгѳсер- 

ііо йсіисіае саиза6), но охотнѣе занялся бы греческими ин¬ 

ститутами, нпр. ипотечнымъ правомъ (ЬуроіЬеса) ’), обы¬ 

чаемъ давать задатокъ (аітііа) при заключеніи сдѣлокъ "), 

разсмотрѣніемъ закона острова Родоса (ІехКЬогііа (іе )ас1и)э) 

*) 1. 38. § 3. Б. 28, 6. Вгетег, сіі. р. 91. Кгіідег, сіі. р. 196. 

*) 1. 27. Т>. 1, 3.1. 28. Т). 41, 2. 

*) 1.1. С. 1, 9 (а. 213). 

<) Ср. 1. 5. Б. 40, 2. 

*) Кагіохоа (сіі. р. 722) утверждаетъ, что Гай былъ римскиМъ юри¬ 

стомъ, но преподавалъ исключительно провинціальное право вь одной изъ 
віаНопев Зин риЫісе геяроікіепііпш или Лосепііпт. (Выраженіемъ віаНопов 
)ив риЫісе ЛосепНпт обозначались всЬоІае иди ашШогіа, которыя являлись 
какъ риЫісаѳ всЬоІае или раЫіса апсШогіа не потому, чтобы эти всЬоІае 
содержались на счетъ государства, но потому что въ нихъ преподаваніе пра¬ 

ва было риЫісе, доступно для каждаго). 

с) ІпвІ. II. 59. 60. 61. 

7) о которомъ въ Институціяхъ не упоминается. 

*) Въ Институціяхъ мы находимъ лишь опредѣленіе этого понятія. 

Ш § 139: пат цио<1 аггаѳ потіпе (Іаіиг, аг^ишеиіиш еві отрііопів еі ѵеп<И- 

ііоиія^сопігасіае. 

9) ЗсЪгусег, виг Іа Іоі КІіоЛіа (Іе іасіи* Вгих. 18І4« 
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или опредѣленіемъ морского займа (Гоеішз паиіісшп) '). Бакъ 
провинціальный юристъ, Гай, вѣроятно, коснулся бы и во¬ 

проса о причинѣ непримѣненія давности къ провинціаль¬ 

нымъ землямъ *) н разсматривалъ бы безъ сомнѣнія пред¬ 

метъ о ргаевсгірііо Іон^і Іетропв. Бромѣ того можно замѣ¬ 

тить, что нѣкоторыя положенія, приводимыя Гаемъ въ его 
трудахъ, имѣющихъ предметомъ ]ив реге^гіпогит, нерѣдко 
противорѣчатъ истинѣ и несогласны съ мѣстной практи¬ 

кой п съ дѣйствующимъ римскимъ правомъ. Это замѣча¬ 

ется нпр. при разсмотрѣніи вопроса о предъявленіи иска 
противъ иностранца по поводу воровства, оскорбленій 
(асііо ііуигіагит). Въ Римѣ, согласно древнимъ положе¬ 

ніямъ, прибѣгали къ формѣ иска, которая основывалась на 
фикціи, что реге§тіпи8, совершившій пир. кражу, былъ 
римскимъ гражданиномъ, и наоборотъ обиженный иностра¬ 

нецъ могъ вчинать искъ съ помощью подобной фикціи э). 

Но не подлежитъ сомнѣнію, что это заимствованіе изъ ци¬ 

вильнаго права фикціи ограничивалось постановленіями 
о преступленіяхъ именно въ Римѣ, и что такая практика по¬ 

средствомъ фикціи въ провинціяхъ нс имѣла мѣста вслѣд¬ 

ствіе своихъ обременительныхъ формальностей. Гай одна¬ 

кожъ отличаетъ искъ противъ иностранцевъ только съ 
формулою фикціи, прибавляя, что несомнѣнно относится 
къ Риму, безъ какой-нб. оговорки: зі рагеі—оре сопзіііоѵе 
І)іопі$ Негтаеі Гигіпт Гасіит еззе раіегае аигеае, чиат- 

оЬгет еит, зі сіѵіз Котапиз еззеі, рго Гиге башпит ёесі- 

*) Ср. Маіѵаі, Аса сопѵепііопа аіёаіоігеа. ВігааЪ. 1862. р. 22 вся. 

з) Іпаі. II. § 46: Нет ргоѵіпсіаііа ргао(1іа аапсаріопсш поп гссіріип*. 

Кратко и ясно, по маю, какъ для внатока провинціальныхъ отношеній. 

3) IV. § 37: Нет еіѵі(;ая гошапа рсгс^гіпо Яи^Циг, зі со полііпе а#аІ 
аиі сит со адоіиг, цио потіие поэігіа Іс&іЬив асііо сопаіііиіа сяі, ѳі то<1о 
Іиаіит аіі саш асііоист еііат а<1 регс^гіпиш ехІсікН: ѵеіиіі аі Іигіі а^аі 
рсгс"гіпиа аиі сит со а^аіиг. пат аі сит рсгс^гіио адаіиг, Гогтиіа ііа сопсі- 

рііпг: ]иДех евіо 8і рагсі (Ь. Тіііо а ІМоие Нсгшасі Аііо йігіит Гасіпт 
сяас, аиі аі рагсі Ь. ТШо орс) сопзіііоѵе Біопіа Негтаеі АШ Іигіит Лісіит 
сане раіегас аигеае, яиат оЪ гст епт, аі сіѵіа Котаииѳ саяеі, рго Лігс Дат- 

пит сіосісівгс орогісгеі сі гсііяиа. Нет аі рсгедгіииа Лігіі а<?аІ, сіѵііаа сі 
Кошаиа Аидііиг (81и<1.). 
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(Іеге орогіегеі, т. е. судьѣ предписывалось отнестись къ 
перегрину такъ же, какъ еслибы онъ былъ римскимъ граж¬ 

даниномъ. Далѣе Гай дважды упоминаетъ объ эксцеп- 

ціяхъ геі <ііѵі(1иае еі геэісіиае, какъ объ# обыкновенныхъ, 

общепрнмѣняемыхъ возраженіяхъ. На основаніи перваго 
истецъ, который искалъ съ противника часть своей пре¬ 

тензіи, не могъ уже но поводу остатка подымать судебна¬ 

го спора въ теченіе той же самой претуры, иначе ему гро¬ 

зитъ упомянутая ехсерііо Ііііз сііѵісіиае ’). Точно также, 

пмѣя съ отвѣтчикомъ много исковъ, истецъ можетъ вчи¬ 

нить къ нему только нѣкоторые изъ нихъ; но въ такомъ 
случаѣ въ теченіе той же претуры онъ долженъ воздержать¬ 

ся отъ предъявленія прочихъ исковъ подъ страхомъ встрѣ¬ 

титься съ ехсерііо геі гезігіиае 3). Обѣ энсцеиціи выра¬ 

жали преторсную норму, которая имѣла въ виду обезпе¬ 

чить отвѣтчиковъ отъ излишнихъ безпокойствъ, происхо¬ 

дящихъ отъ частыхъ процессовъ съ однимъ и тѣмъ же ли¬ 

цомъ, и примѣнялись главнымъ образомъ въ Римѣ, а не 
въ провинціяхъ, гдѣ не было ни претора, ни магистрата, 
который смѣнялся бы ежегодно. Равнымъ образомъ Гай во¬ 

обще допускаетъ ехсерііо геі Іііі^іовае, когда не владѣю¬ 

щій истецъ виндицируетъ спорную недвижимость *), хотя 
запрещеніе отчужденія геі Іііі^іозае касалось только ита¬ 

лійскихъ поземельныхъ участковъ. 

Слѣдуетъ еще обратить вниманіе на одно обстоятельство, 
которое служитъ прямымъ доказательствомъ ошибочности 
мнѣнія Моммзена и другихъ ученыхъ, утверждающихъ, 

») ІпаіЛѴ. 66: вед ріиа яиідет іпіепдегѳ,вісаі впрга діхітав, регісиіоѳпт 
еаі; гоіпив аиіѳт іпіепдегѳ Іісеі; вед <іѳ геііяао іпіга еЗивдет ргаеіогат адоге 
поп реггоіііііиг, пат ^п^ ііа а^Н, рѳг ехсерііопѳт ехсІтШпг, япае ехсерііо ар- 

реііаіпг Іііів діѵідпае. 
з) іѵ. 122:—ііет ѳі ів япі сот еодет ріпгев Іііеа ЬаЪеЪаі, де ^иіЪп8дат 

едегіі, де ^аіЪи8дат дівіиіегіі, пі ад аііов Зпдісев еапі, ві іпіга еЗпадет ргаеіп- 

гат де Ьів яиав дівіаіегіі, а$аі, рег Ьапс ехсерііопет япае арреііаіог геі гоэі- 
дпае, виттоѵеіпг. 

*) IV. 117а: ііет ві Гипдпт Іііі^іоаат всіепѳ а поп роввідспіе етегія 
стгщпе а роввідепіе реіа», орропііиг ііЬі ехсерііо рег ^пат огапі тодо впт- 

тоѵегів. Ср. ВасНо/еп, АпвяетеаЫіѳ ЬсЬгеп д. гот. Сіѵііг. р. 57. 84. 

Ь 



ХѴШ 

будто Гай жилъ н писалъ не въ Римѣ, но въ отдален¬ 

ной мѣстности имперіи. Авторъ Институцій, разбирая 
права и привилегіи высшихъ сановниковъ, ставитъ всегда 
на первомъ планѣ претора, а затѣмъ только намѣстника 
провинціи. Въ первой и второй книгахъ комментаріевъ 
еще идетъ рѣчь о послѣднемъ ‘), но въ 3-ей и 4-ой о немъ 
вовсе пе упоминается *). Спрашивается теперь, возмож¬ 

но ли допустить, чтобы юристъ, дѣйствующій и излагаю¬ 

щій право въ провинціи, проходилъ молчаніемъ начальни¬ 

ка собственной области, проконсула, обладавшаго граж¬ 

данскою и уголовною юрисдикціей), лицо, которое опредѣ¬ 

ляло и измѣняло по своему усмотрѣнію различныя право¬ 

отношенія? Въ виду всего ѳтого можно съ достовѣрностью 
утверждать, что Гай жилъ и дѣйствовалъ не въ Ма¬ 

лой Азіи, не въ Сиріи, но преподавалъ и писалъ свои 
сочиненія въ Римѣ, чтб между прочимъ засвидѣтель¬ 

ствовано имъ самимъ въ одномъ изъ фрагментовъ, гдѣ го¬ 

ворится: Сеіегиш роіезі ех 1е?е циійет езве ^ийісіит, зей 
Іе&ііітит поп еззе: пат ві ѵегЬі §гаІіа ех Іе^е Ациіііа ѵеі 
ОІІіпіа ѵеі Кипа іп ргоѵгпет адаіиг, ітрегіо сопІіпеЬіІиг ^и- 

йісіит: і(1етцие іигіз езі еі зі Котае арий гесирегаіогез ада- 

т’ма.ѵеі арий ипит ^шЛсет іпіегѵепіепіе реге^гіпі регзопа*). 

8і іп ргоѵіпсііз а§аІиг—зі Котае а^атиз—такъ писать 
могъ только юристъ, проживающій въ Римѣ, а не въ про¬ 

винціи. 

Что касается греческаго вліянія, различныхъ гре¬ 

цизмовъ 4), замѣчаемыхъ въ языкѣ Институцій Гая п при¬ 

водимыхъ Моммзеномъ въ доказательство его положеній 

I) Іпв). 1.20.29. 98.100. 102.105.134. 183.185.198. 200. И. 24. 25. 

*) И. 125. 135. 136.138.158.160.163.167. 170. 253. 258. III. 25. 28. 32. 

33. 41. 49. 50. 56. 71. 78. 79. 82. 84.189.190. 191.192. 209. 224. IV. 11. 46. 47. 

53. 57. 70. 71. 72. 76. 102. 109. ПО. 111. 112. 118.141.150.155. 159.160.164. 

165.166.170.172.177.185. 187. 

3) IV. 109. ср. также I. 193: арий регергіпоз поп вітііііег, пі арий по*, іп 
іиіеіа зипі Гсшіпае. I. 55: цпаіеш по* ЬаЬешив и IV. 37: позігіз Іе^іЬпа. 1. 233. Б. 

50. 16: япосі по* іеіпш арреііагаиѳ, іШ арреііапі еіс. 

4) II. 281. III. 93. 1. 25. В. 19. 2. 1. 30. 233. § 2.1.236. § 1. Б. 50. 16. 

Ср. КаІЬ, Коте Лигіяіеп пасіі іЬгег ЗргасЬе йаг#езіеШ\ р. 79.1890. 
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II выводовъ, то это можно объяснить другимъ образомъ. 
Извѣстно, что римская имперія во времена Гоя приняла 
совсѣмъ новую форму: въ провинціяхъ были заведены 
многочисленныя колоніи; однимъ городамъ даны права рим¬ 
скаго гражданства, другимъ предоставлены преимущества 
италійскаго права, Грекамъ возвращена автономія; вездѣ 
духъ величавой греческой культуры проникалъ замѣтно 
все болѣе и болѣе въ кровь и плоть римлянъ *),—однимъ 
словомъ, римское государство становилось почти греко- 
римскнмъ. Это было время императора Адріана, котораго 
современники называли бгаесиіиз—ргіпсерз (Іосіи$ еі паѵиз 
огЬіз Іеггагиш поп гѳ^еікіі Іапіиш, зе<1 еііаш рег.шіЬиІапіі 
ёПщепз *). Неудивительно поэтому, что противъ этого силь¬ 
наго теченія и вліянія греческой цивилизаціи не устоялъ и 
Гай, котораго, согласно духу тогдашняго времени, называ¬ 
ли Лабэономъ. Всѣ сочиненія Гая носятъ на себѣ отпечатокъ 
генія и метода Грековъ 3). Особенно его Институціи, самый 
обстоятельный изъ всѣхъ трудовъ, вышедшихъ изъ-подъ 
пера древнихъ юристовъ, отличаются ясностью,изяществомъ 
формы и систематическимъ распредѣленіемъ матеріала (іп 
агіет геёі^еге),однимъ словомъ,тремя качествами, скорѣе гре¬ 
ческими, чѣмъ римскими. Признакомъ греческаго вліянія 
служитъ между прочимъ особенная любовь Гая въ науч¬ 
нымъ трудамъ и его стремленіе къ составленію многочи¬ 
сленныхъ сочиненій разнообразнаго содержанія. Этотъ родъ 
чисто научныхъ занятій Гай предпочиталъ публичной за¬ 
щитѣ и судебной практикѣ, несмотря на то, что онъ не- 

1) Сіе. <1е Вер. 2, 19. 

*) Ггопі. <1е Гег. Аіѳ. 3. Зрагііап. Найг. 1. 

*) А&Ъег (Оа^пѳ поѳіег въ 2еііасЬг. В?. V. В. р. 86): Оа)ив капа гесЫ 
еі&епііісіі аіѳ ѴегтіШег <1еѳ г от. ВесЫѳ № сііс СгіесЬеп ЬеігасЫеі ѵѵегдеп. 

ЛѴепп аисЬ кеіпеѳлѵеяѳ еіп ОгіесЬе, пісЫ теЬг аіѳ ъ. В. СеШпв, (Іезѳеп Сеіаіеѳ- 

гісЬйшк еіпе дапг аЬпІісЬе іэі, ѵгаг йосЬ Оаіиѳ епІѳсЪіейеп еіп Мапп ѵоп ѵог- 

ууіе^еті ртіесЬівсЬег Віійппв. Съ другой стороны ср. КаІЪ, Вота 'Іигіѳіеп. р. 
83: )е<1епЫІ8 йіігіеп \ѵіг Саіиѳ Гііг сіпсп СгіссЬеп Ьаііеп; дег вргасЫіске Ветуеіѳ 
котгаі га йсга піітіісіісп КеэиІШ хѵіе дег ѳасЫісЬе (Іеѳ дгозѳеп рііііоіо^іѳсіюи 
Іпгіѳіеп. 
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сомнѣнно подучилъ отъ императора іив гевропйепДі ’), 
и былъ причисленъ къ привилегированнымъ юристамъ, 
циіЬиз аисіогііаіет сопвсгіЬешІагит іпіегргеіаіиіаічіііщие 1е- 
^ит васгаііззіті ргіпсірез ргаеЬиегипІ *). 

Говоря о сочиненіяхъ Гая, мы не должны упускать 
изъ виду того, что онъ первый ввелъ въ гражданское пра¬ 
во строгую систему, основанную главнымъ образомъ на 
ясномъ и точномъ подраздѣленіи всего матеріала; на ѳто 
онъ, какъ отличный преподаватель, обращалъ особенное 
вниманіе *). Онъ раздѣлилъ формально юридическую сто* 
рону права отъ тѣхъ отношеній, которыя составляютъ 
иредметъ защиты и охраны, и сталъ классифицировать пра¬ 
во именно по роду ѳтихъ отношеній. На этой почвѣ у не¬ 
го сложилось ясное понятіе объ юридическихъ институтахъ, 
причемъ практическая сторона всегда играла важную 
роль. Поэтому нельзя согласиться съ выводами тѣхъ 
юристовъ, которые полагаютъ, что главныя сочиненія Гая, 
—ѳто труды ученаго теоретика, но не практика, такъ какъ 
онъ не писалъ ни гезропва, ни циаезііопез, ни ёізриЫіопез 
и не пользовался авторитетомъ въ судебномъ мірѣ. Развѣ 
его сочиненіе <1е сазіЬііз не имѣетъ практическаго значе¬ 
нія? Впрочемъ конституція Ѳеодосія II, Валентиніана III 
и императоръ Юстиніанъ поставили сочиненія Гая на ряду 
съ трудами Папиніана, Улыііана, Павла и Модестина, т.е. 
съ трудами практиковъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Ха¬ 
рактеристическая черта Гая есть также его историческій 
смыслъ, которымъ древніе юристы вообще не отли- 

*) НизсМсе. Лпгіѳрг. Апіеіаві. V ебіііо. р. 153. СаШетег, по1евваг(ЭДіі8. 

р. 8. Самое выражеыіе.Гая говоритъ въ польяу нашего положенія. Въ 1 хн. § 7 

читаемъ: Вевропва ргидепііит вппі вепіепііас еі оріпіопев еогпт япіЬав регтів- 

ваш еві Іага сопгіеге. 

*) Оопвіі*. 1. § 4. де ѵеіеге Зпге еппсіеапдо. 1,17. 

*) Кагіогоа (Вот. ВесЫод. сіі. р. 723): Ев яаіі, дав ІагівіівсЬе Еіетепі всЪагГ 
аавгавопдегп опд ?1еісЬват ѵоп (Іеп ЗсЫаскеп дегѵиі^іігеп ѴогвіеІІап? га геіиі^еп. 

Іа дег Ьбвиав діевег АаГдаЬе, дагсЬ веіпе Оагвіеііип; кіаге Вѳ^гіГГе, )агівііѳсЬе 
Ѵогвіс11ап?еп Ъеі веіпеп Ндгегп ЪегѵогіогоГеп аид то^НсЬві Іеві еіпхарг&доп, 

\гаг Саіпѳ еіп Меівіег, дег вісЬ тіі Л едет теввеп капп. 
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чались ')• Въ его научныхъ произведеніяхъ встрѣчают¬ 
ся часто ссылки антикварнаго содержанія, приводимыя съ 
цѣлью выясненія юридическихъ нормъ*). Конечно, у Гая 
трудно искать истиннаго историческаго знанія, крити¬ 
ческаго изслѣдованія древнихъ учрежденій и литератур¬ 
ныхъ памятниковъ; тѣмъ не менѣе догматическіе выводы 
соединяются у него иногда съ историческими указаніями, 
и проявляется извѣстное отношеніе юриста къ исторіи пра¬ 
ва ’). Вслѣдствіе этого, по справедливому замѣчанію 
профессора Московскаго Университета, Никиты Кры¬ 
лова, Гая можно назвать отцомъ исторіи римскаго 
права (раіег Ьіаіогіае ]игіз гошапі). Неудивительно, что 
при такомъ направленіи дѣятельность Гая, какъ препода¬ 
вателя, должна была получить небывалый критическій ха¬ 
рактеръ, и что около этого юрисконсульта сосредоточивалась 
толпа слушателей, относившаяся съ полнымъ довѣріемъ къ 
своему наставнику, который не обременялъ ихъ излишни¬ 
ми подробностями и тонкостями, а побуждалъ живой умъ 
молодыхъ адептовъ къ пріобрѣтенію ясныхъ понятій о юри¬ 
дическихъ институтахъ и учрежденіяхъ 4). 

Бъ важнѣйшимъ и самымъ цѣннымъ литературнымъ 

*) Муромцевъ, гражданское право древняго Рима. р. 457. 

*) I. § 3. 79. 95. 96. II. 40. 101-103. § 224 - 228. III. 17. IV. §§ 10—33. 

О ѳакоыѣ XII таблицъ Гай упоминаетъ въ: I. 111. 122. 132. 145. 155.157. 165. 

II. 42. 45. 47.49. 54. 64. 224. ІИ. 1. 9. 11. 17. 18. 21. 40. 46. 49. 51. 78. 82.189. 

190. 191. 223. IV. 11. 14.21. 28. 76. 79.1ех = I. 165. 200. III. 23. 27. 28. 85. 192. 

193. 194. На замѣчательнаго гориста республиканскаго періода обращаетъ 
Гай вниманіе въ I. 188. III. 149. Ввіктапп-Ноііюед (сіі. р. 53): га веіпеп Ьевоп- 

<1егп Ѵогаи^еп %еЪогі дав ків&гізске Іпіегшь дав іЬп апсЬ ѵегапіаввіе діѳ Іапвві 
ѵегвсЪоІІеиеп 12 Таіеіп ги егкіагеп. 

3) Кагіоюа9 сіі. р. 671. 

4) ИетЬигд (2еіівсЬг. І. В$. V. р. 375): йЬегаІІ ѵегвіекі ег Гегпег дагсЬ 
ѴегдІеІсЬапя апд Епіведопвеігипкдав Ргартапіѳ ЬегѵоггаЬеЬеп, діе АаЛпегкват- 

кеіі тгасЬ га ЬаНеп, аиГ йтйЬѳг Ѵог^еіга^еоев гигііскгачгеівеп—ЙЬегаІІ ѵеггаіЬ 
вісЬ діе МеІвіогЬапд дев деакепдеп апд ег&Ьгпеп ЬеЬгегв, ѵгеІсЬег чоЫпгеівв, давв 
ев оісЬі шіі дет еіпгаа1і?еп ПигсЬяеЬеп дев ?говвеп ЗіюЛГов #еіЬап іві, \ѵепп 
вісЬ ІеЬепдідо Ѵогвіеііцпрец ипд (ввфе ВертИГс іа деа КбрГеп дег 2пЬргсг ЬІ)- 

дец воЦед. 
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произведеніямъ Гая ’) по древнему гражданскому пра¬ 

ву прежде всего слѣдуетъ причислить ІгЬгі VI аЯ Іедет 
виоіесгт іаЬиІагит, комментаріи въ законамъ двѣнадцати 
таблицъ, знакомящіе насъ съ постановленіями этого источ¬ 

ника и содѣйствующіе возстановленію текста драгоцѣнна¬ 

го памятника древняго права а). Этотъ трудъ можно 
отнести ко второй половинѣ царствованія императора Ан¬ 

тонина Пія, такъ какъ Гай въ третьей книгѣ (і. 43. И. 4В, 

5) ссылается на 86-ую книгу Дигестовъ (1. 5. еосі.) Сальвія 
Юліана. На основаніи 20-ти отрывковъ, сохранившихся 
въ Дигестахъ ’), трудно оцѣнить содержаніе и характеръ 
этого труда, который обнималъ во введеніи историческій 
очеркъ (епсЬігіёіоп) римскаго права до издапія закона XII 

таблицъ, какъ можно заключить изъ словъ Гая: Гасіигиз 
Іе^ит ѵеіазіагит іпіегргеіаііопет, песеззапо ргіиз аЬ ѴгЬй 
іпйіів гереіепдтѣ ехізіітаѵі, поп циіа ѵеііт ѵегЬозоз сот- 

тепіагіоз Гасеге, зе<1 циоб іп отпіЬиз геЬиз апітаёѵегіо ісі 
регГесІит еззе, цио<1 ех отпіЬиз зиів рагШтз сопзіагеі 1 * * 4). 

Къ новѣйшему гражданскому праву ^из поѵит) относят¬ 

ся ІгЬгі XV аЯ Іедет Яиігат еі Раріат, составленные уже 
послѣ смерти Антонипа Пія, какъ это видно изъ 14 кни- 

1) Ср. Ьепеі, РаПпдепевіа )пгіа сіѵііів. I. р. 181 вея. 

*) Въ каждомъ фрагментѣ обозначается, изъ которой именно книга 
комментарія онъ былъ заимствованъ, чтб даетъ возможность опредѣлить по¬ 

рядокъ, въ которомъ фрагменты слѣдовали въ комментаріи: порядокъ же 
этого послѣдняго, въ свою очередь, характеризуетъ порядокъ самаго зако¬ 

нодательства. Вообще различныя данныя Гая могутъ служить подспо¬ 

рьемъ въ изслѣдованіи о системѣ XII таблицъ, хотя недостаточны для того, 

чтобы служить для полнаго возстановленія системы этого стариннаго па¬ 

мятника. Ср. (ІоіЪо/геЛиз: Іопісв яиаіпог Зигіз сіѵііів. 1653. Вігкзеп, СЬегвісЫ 
<1ег ЫяЪегідеп ѴегвисЬе жиг Кгііік ипД НегэіеІІилд Дез Техіев Дег гіѵоіі Таіеі- 

Ггадтпепіе. 1824. &сНбй, Ьедіа ДпоДесіт ІаЬпІагиш геіщиіае. 1866. Вгшіл, 

Гопіеѳ іпгів гошапі апііциі. V еДіііо 1887. Ѵоіді, Діе XII Таіеіи. 1883. Ср. Ап?, 

Ьопдо: Соштепіагі Ді Огуиа (ЕепДісопН ДеІ К. Івіііиіо ЬошЬагДо. ѵоі. 21. 

Іавс. 15. 16). 2оссо-Нозау Сошшепі. Саіі аД Іедет XII ІаЪ. въ Кіѵівіа ІЫіапа 

рег 1е всіепге діиг. і. V. р. 193. 

3) 8скоОу р. 35. Ѵоіді, XII. ТаГеіп. I. р. 67. 19. 

4) 1. 1. Б. 1, 2. Ср.. Апі. СаЬгегоз іе Аѵепскто. Іаіегр. аД Оаіит аД 1е- 

дит XII ІаЬиІагит. МаДгіД. 1638. 
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ги *), гдѣ упоминается ,,сопзШиІіо Віѵі АпІопіпі.‘‘ Трудъ 
Гая подъ заглавіемъ: ЫЬгі ех Оиіпіо Мисіо обнималъ, вѣ¬ 
роятно, замѣчанія къ сочиненіямъ извѣстнѣйшаго юриста 
второй половины УН столѣтія—К. М. Сцеволы, циі ргітиз 
.Іив сіуііе сопзіііиіі *), и имѣлъ предметомъ гражданское 
право уив сіѵііе) по опредѣленіямъ (гевропза) новѣйшихъ 
римскихъ юристовъ *). Бъ сожалѣнію, ни одинъ отрывокъ 
не сохранился до нашихъ временъ, только краткое указа¬ 
ніе Гая 4) объ этихъ книгахъ, которыя, можетъ быть, 
предназначены были для школьнаго употребленія и поль¬ 
зовались такимъ авторитетомъ, какъ въ позднѣйшее время 
гезропза Раріиіапі. Это сочиненіе было написано Гаемъ 
до составленія Институцій '), какъ это видно изъ первой 
книги комментаріевъ: поз циіа <)Ш$ѳпІіиз Ьипс Ігасіаіит ех- 
весаіі витиз еі іп еііісіі іпіегргеіаііопе еі іп Ш ІгЬгіз, диоз 
ех Оиіпіо Мисіо /есгтиз *). Кромѣ выше упомянутыхъ 
сочиненій пзд области гражданскаго права Гаю прина¬ 
длежатъ еще отдѣльныя монографіи: ІіЬег зіпдиіат геди- 

Іагит 7), ІіЬгі гедиіагит *) и ІіЬег зіпдиіагіз (іе савіЬиз ®), по- 

') 1. бб. о. 31. 

а) і. 2 § 41. о. 1,2. 

*) Ни$сЫсе (Лигізрг. апіеіпзі. р. 153): Іив сіѵііе, чиоб ех гевропвів ргп- 

бѳпііит Йихегаі 
4) 1.188. 

*) Ещо во время царствованія императора Антонина ПІя. 

б) I. 188. Къ такамъ трудамъ (извлеченіямъ) относятся цитаты: Ла- 

ѵоіепиѳ ех роаіегіогіЬав ЬаЪеопіэ и ех Савзіо, ІіЬгі ех Ріяоііо, Рааіав аб VI- 

іеіііаш. 

7) Составленный, вѣроятно, послѣ ивданія Институцій, такъ какъ Гай 
въ I § 101 не упоминаетъ еще о реформѣ, которую онъ приводитъ въ Ь. 21. 

Б. 1, 7: пат еі Гетіпае ех геэсгіріо ргіпсірів агго&агі роѳзииі. 

8) Въ Днгестахъ находятся только два отрывка изъ этого обширнаго 
труда: Ь. 100. Б. 50, 17. Ь. 43. Б. 47,10. Флорентинскій списокъ не обни¬ 

маетъ этого сочиненія. Относительно заглавія ср. Гушке (Лог. рг. аоіеіові. 

р. 153. п. 3): Ьіс циоцоо ПЬгогит іііаіиэ раепе поѵиѳ егзі пес апіеа а цпо- 

цпат пізі а Ыегаііо Ргівсо пзигрпіиз. 

9) Ь. 63. Б. 12, 6. Ь. 107. Б. 35, 1. Ь. 49. Б. 38,1. ЬіЬег бе савіЬав— 

это собраніе экстраординарныхъ юридическихъ случаевъ съ практическимъ 
оттѣнкомъ. Противоположнаго мнѣнія Рудорфъ (Вот. ВесЫэд. I р. 176) 
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полняющій въ извѣстной степени ІіЬгі гедиіагот. Вторая 
группа сочипеній Гая посвящена преторскому праву (]из 
Ьопогагішп), а именно преторскому эдикту, и обнимаетъ 
длинный рядъ постановленій, создавшихъ обще-народное 
гражданское право. Подражая, вѣроятно, Лабэону, Гай объ¬ 
яснилъ городской (ейісіит игЬісит—ргаеіогіз игЬапі) и ино¬ 
странный эдиктъ (ейісішп ргоѵіпсіаіе). Свѣдѣній о соста¬ 
вленіи комментаріевъ къ городскому эдикту, изъ кото¬ 
рыхъ Юстиніанъ зналъ только 10 книгъ *), имѣется мало. 
Этотъ комментарій былъ составленъ въ правленіе импера¬ 
тора Антонина Пія 2) и изданъ Гаемъ два раза; сперва 
какъ одно цѣлое (ай ейісіит игЬісит —ха цбѵа ебре&еѵта 

§ёха) виЬ Іііиіо ^епегаіі*), а затѣмъ отдѣльными ча¬ 
стями (зіпдиіі іііаіі) для пользы слушателей, которые при 
своихъ спеціальныхъ занятіяхъ желали имѣть подъ рукою 
главнѣйшіе отдѣлы излагаемаго эдикта (дгаѵіззіта ]ит 
ріаесеріа). ІЛЬгі де ге ихогіа (=йо(а1ісіоп, (Зі(Шоѵ Іѵ іпй. 
Йог.), де іиіеііз (I. 188), де іееіатепііз еі ІедаМв, о которыхъ 
упоминаетъ Юстиніанъ (какъ ІіЬгі зіпдиіагез 4), были опу¬ 
бликованы въ отдѣльныхъ монографіяхъ и вошли въ со¬ 
ставъ комментаріевъ къ городскому эдикту. Важнымъ 
трудомъ для возстановленія содержанія и системы эдикта 
считается другое сочиненіе Гая: 30 ІіЬгі ад едісіит ргоѵіп¬ 

сіаіе, написанное во второй половинѣ царствованія Анто¬ 
нина Пія, до составленія Институцій, такъ какъ Гай уже 

и Карлова (Нот. КесМв&. I. р. 726), которые отрицаютъ практическій ха¬ 

рактеръ этого труда на томѣ основаніи, что Гай не писалъ ни гевропва, ни 
циаевііопев. 

*) ІЛЪ. I. II. де іеаіатепіів ад едісіит ргаеіогів игЬапі, 111—V де Іе?а(ів, 

VI де орегів ооѵі пипііаііопе, де датпо іп/ссіо, де ациа ріиѵіае агсепдае, 

VII—VIII де ІіЬегаІі саиѳа, IX де роЫісаоів еі ргаедіаіогіЬпв, X де ге ^адісаи. 

*) Ь. 73. § 1. В. 30 ад едісі. ргаеіогів: ѵісів Іедаіа регіоде Іісеге сареге, 

аічие сіѵііаііЬив, гезсгіріо Ітрегаіогів повігі віртібеаіиг. Ср. I. 188, гдѣ подъ 
едісіі іпіегргеіаііо подравумѣвается івіегрг. ед. игЪіеі, а не ргоѵіпсіаіів. 

2) Дернбурхв и Карлова (сіі. р. 634. 727) противоположнаго мнѣнія: 

они утверждаютъ, что Гай обработалъ только отдѣльныя части городсхаго 
эдикта. Ср. НшсЮсе, Лигіврг. р. 135. п. 3. 

4) Сопві. Ото. геір. § 1, 
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сылается въ втихъ послѣднихъ на комментаріи къ эдик¬ 
ту '). Этотъ обширный трактатъ обнималъ собою общія 
положенія иностраннаго эдикта всѣхъ провинцій, а не од¬ 
ной Малой Азіи *), основывался преимущественно па 
Юліановой работѣ, былъ пополненъ заимствованіями изъ 
эдиктовъ провинціальныхъ правителей и, вѣроятно, пред¬ 
назначался для всѣхъ провинціальныхъ юридическихъ 
школъ. Трудъ этотъ отличался отчасти компилятивнымъ, 
отчасти и оригинальнымъ характеромъ; главная же его 
цѣль состояла въ томъ, чтобы облегчить слушателямъ ура- 
зумѣніе богатаго матеріала ѳдиктальнаго права. Въ этомъ 
комментаріи, равно и въ другихъ сочиненіяхъ Гай обращалъ, 
конечно, вниманіе на иностранныя права *), на юрисдикцію 
Перегриновъ 4), на многіе институты, существенно необхо¬ 
димые въ торговой жизни, на различныя особенности ита¬ 
лійскаго и провинціальнаго правъ въ отличіе отъ формаль¬ 
наго гражданскаго закона *), обнаружилъ знаніе греческа¬ 
го языка 6) и греческихъ законовъ; но изъ всего этого 
нельзя выводить заключеніе, что авторъ Институцій былъ 
провинціальнымъ — мало извѣстнымъ юристомъ ’). Къ 

>) I. 188. Ср. также I. 11. Б. 2, 1. (Оаіив ІіЬго 1. ад ед. ргоѵ.): 

вепіепііа гезегіріо Ітрегаіогі* Апіопіпі сопйгтаіа ев*. 1. 42. О. 24,1. ((ЗД. 

ИЬ. XI. ад ед. рготіпс.;: пирег ех ішіиідепііа Ггіпсірів Апіопіпі гесеріа еві 
аііа сааза допаііопів. 

*) Какъ это старался доказать Моммзенъ (въ Веккег’в и МиіЬег’в 
ДаЬгЬ. р. 1—16). 

*) I. 55.92.193. 197. III. 96. 134.1.13. Б. 10,1. 1. 4. Б. 47, 22. 

*) I. 47. 53. 74. 93. 94. II. 285. IV. 37.105. 

5) I. 6. 20. 100-102. 105.183.185.197.200. И. 7. 21. 24. 27. 31. 46. 

63. 278. III. 121. 122. IV. 109. 

•) II. 281. III. 93. 1. 25. Б. 19, 2.1. 30. 1. 233. § 2. 1. 236. § 1. Б. 50, 16. 

*), Кипігеу дег РгоѵіигіаЦпгіві баіив. р. 4. Ев іві Сгипд (?) допив апги- 

пеЬілѳп, давв Саіпв ѵоп деп гот. КогурЬаеп оісЫ ЬеасМеі, ѵіеІІеісЫ ваг піеЬі 
векаппі «ѵигде. Оепгівв еіп раіепМгіег Лигіэі ѵѵаг Оаіив пісЪі, ег ѵѵаг ^аЬг- 

всЬеіпІісЬ йЬегЬаарі пісЫ еіа готівсЬег, вопдего еіп кІеіпавіаІівсЬег аіво огіеп- 

іаіег Лпгіві; ѵіеИеісЬі воваг еіп оЪвспгег Дагіяі іагдав сіавввіске Вот. Къ 
счастью, подобные выводы и намеки не основываются на источникахъ, на 
положительномъ матеріалѣ н построены цѣликомъ на фантастическихъ 
комбинаціяхъ и неубѣдительныхъ аргументахъ, 
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вышеупомянутому комментарію ай ейісіит ргоѵіпсіаіе от¬ 

носятся также дополнительныя монографіи: ІіЬгі II а<і еЛк- 

іит аеЛИгит ситііит '), которые однакоже не находятся 
въ Іпйех Ріогепііпиз, и ІіЬег зіпдиіагіз Ле-/огтиіа куроіке- 
сагіа 3), отличающійся прогрессивнымъ направленіемъ. 

Третья группа сочиненій Гая обнимаетъ собою та¬ 
кія монографіи, которыя главнымъ образомъ служатъ по¬ 
полненіемъ комментаріевъ къ эдикту. Сюда относятся: 
1) трактатъ о Ьопотт роззеззіо *), который составленъ 
былъ въ правленіе Антонина Пія 4) и считается Г уш¬ 
ке 4) частью комментарія къ городскому эдикту; 2) Іі¬ 

Ьгі II $Легсоттіззогит, ІіЬег віп^иіагіз йе Іасііів Ййеі- 
С0ПШІ88І8 6), и III ІіЬгі Ле тапитіззкпгЬиз написаны уже 
послѣ смерти Антонина Пія ’) въ видѣ дополненія 
къ комментаріямъ ай ейісіит игЬапит, въ которыхъ былъ 
разсмотрѣнъ Гаемъ только вопросъ йе 1е§аІів еі йе НЬега- 
И саива; 3) ІіЬгі III Ле ѵегЬогит оЫідаііопіЬиз '), также Д0- 

0 ти. і. ю.2і. 
9) 1.15 рг. Б. 20, 1. Ср. Дглдынскій, эалогь по римскому праву. Вар¬ 

шава, 1872. р. 171. 

8) III. 33: адішс апіет еііат аііоз сотріпгеа ртадив ргаеіог Іасіі іп 
Ьопогит розвеввіопіЬпв дапдів, дат ід а#Н пе яаів віпѳ вассеввоге тогіаіаг. де 
чиіЬив іп Ьів еоттепіагіів сопвиііо поп а^ітив, яаіа Ьос іпв іоішп ргоргіі8 сот- 

тегиагііз ехвесиіі вития. 

4) ]. 73 § 1. Б. 30 (гевсгіріо Ітрегаіогів повМ). 

6) Дигівр. апіеіияі V. ед. р* 149. 

в) 1.23. Б. 34, 9. 

7) 1. 90. В. 35, 1: сиі сопвопаі еііат гевсгіріит ІЯѵі Апіопіиі. 1. 96. В. 

3*2: Ѵіѵия Апіопіпив сопяиііия гевсгірвіі. 1. 63 § 5. В. 36,1: гевсгіріо Піѵі Лпіо- 

піпі віртідсяіиг. ЬіЬгі йдѳісоттіэвогит быін, вѣроятно, доданы посіѣ со¬ 

ставленія Институцій, такъ какъ Гай въ этпхъ послѣднихъ не ссылается на 
атотъ обширный трудъ. 

®) 1. 141. В. 45, 2. Помпоній также написалъ сочиненіе де вііриіа- 

ііоиіЬив (ІіЬгі VIII) (1. б § 2. I). 7, 5), которое Гаю служило прототи¬ 

помъ при составленіи его труда. У Гая нѣтъ указаній, когда эта моно¬ 

графія была додана, но авторъ Институпій въ 1. 28. В. 45, 3 ссылается на 
Юліана (на 52 книгу его Дигестовъ). Оъ другой стороны извѣстно, что уже 
48 книга Юліановыхъ Дигестовъ была составлена но время царствованія 
императора Антонина Нія (1. 2 § 2. Б. 24, 3), и поэтому можно утверждать 
съ достовѣрностью, что Гай писалъ вышеупомянутое сочиненіе при Ан¬ 

тонинѣ ІІіѣ. 
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нолняющія прежнія объясненія въ эдикту, такъ какъ въ 
послѣднихъ шла рѣчь только о преторсвихъ стипуляціяхъ 
(ргаеіогіае зііриіаііопез); 4) ІіЬег вгпдиіагіз ай Ьедет ОН- 

сіат '), касающійся или центумвиральнаго суда, или 
законной доли; 5) ІгЬгі зіпдиіагез ай Зепаіизсопзиііит 
Теі'іиіііапит а) еі 8Сі. Огркіьіапит 3). Второе сочине¬ 

ніе считается послѣднимъ трудомъ Гая, составленнымъ 
уже во время Марка Аврелія или даже Коммода 4). 

Кромѣ того, намъ слѣдуетъ указать еще на два сочи¬ 

ненія замѣчательнаго достоинства, которыя являются вы¬ 

раженіемъ чисто теоретической дѣятельности Гая, какъ 
школьныя пособія въ изученію права при слушаніи лекцій 
знаменитыхъ юристовъ. Это VII ЫЬгі гетт соііійіапа- 

гит или Атеогит ь) и ІпзііЫгопез, два руководства, 

представляющія громадный интересъ какъ первый и вмѣстѣ 
съ тѣмъ единственный плодъ научной, систематической 
дѣятельности римскихъ юристовъ, сложившійся подъ влія- 

*) 1. 4 Б. 5, 2 (единственный отрывокъ этого труда). Наіоапйег 
читаетъ: ад Іѳ&ет Раісідіат; другіе: ад Іе^еш Ьѳпіісат, ад Іе&ет Ьі- 

ііат; НизсМся ад Іе^ст Оіісіаш; Кагіоюа (сіі.) и Кгіідег (ОевсЬісЬіе дог 
<2ие11еп под Ьіііѳгаіиг дев гот. ВѳсЬів. 1888. р. 184): ад Іедет Оііііат. 

5) Сенатское постановленіе временъ императора Адріана (г. 158 р. СЬг.) 

дало матери, если она имѣла, какъ іпзепиа—)ив ігіит ІіЬегогит, или какъ 
ІіЬегііпа— )ив циаіиог ІіЬегогит, право наслѣдованія безъ завѣщанія (Іевіііта 
Ьегедііав) послѣ своихъ дѣтей, передъ всѣми дальнѣйшими агнатами, но 
только послѣ нисходящихъ (виі), отца и единокровныхъ братьевъ (сопвап- 

ртіпеиз Ггаіег), рядомъ съ агнатскнми сестрами (вогог сопвап^иіпеа) умер¬ 

шаго. Такимъ обравомъ мать поставлена была въ разрядъ второго класса 
ипдѳ Іевіііті, и принципъ кровнаго, когнатскаго родства получалъ все боль¬ 

шее и большее признаніе (ііі. 3. 3, 3. Б. 38,17). 

3) Сенатское постановленіе, которое даетъ право на наслѣдство ма¬ 

тери—дѣтямъ законнымъ и незаконнымъ преимущественно передъ всѣми 
ея агнатами (4ІѢ. 3. 3, 4. Б. 38,17. С. 6, 57). Ср. А/озсаШІі: ЗСі. ОгрЬШапит 
еі Тегіиіііаппт въ АгсЫѵіо Сіиг. іот. 40. р. 193. вец. 

4) 1. 9. Б. 38, 17, гдѣ васгаііввіті ргіосірів повігі огаііо, вѣроятно, отно¬ 

сится къ Коммоду, который съ 180 года самъ царствовалъ. Ср. Декретъ 
Коммода, изданный Моммзеномъ (Ыегтев XV. р. 386), въ которомъ нахо¬ 

дятся выраженія: васгаііввіте ітрегаіог, васпіт гевсгіріот, вапсііввітив іт- 

регаіог. Ср. Кагіоюа, сіі. 728 и введеніе, стр. X. поі. 3. 

5) Относительно заглавія ср. ОоемсЬеп, ЗеіівсЬ. (. &евсЫсЬі. В. \Ѵ.1. 68. 

Ѵігкзеп, Ьіоіегіавв. ЗсЬгіЛеп. II. 397. 
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ніемъ потребности въ методическомъ преподаваніи права. 

Вез соііісііапае '), элементарное сочиненіе, обнимало собою 
связное изложеніе основныхъ началъ дѣйствующаго права 
и пополняло такимъ образомъ въ извѣстной степени Ин> 

ституціи Гая, которыя отличались чисто теоретическимъ, 

научнымъ характеромъ *). Строго говоря, въ нѣкоторыхъ 
отдѣлахъ гегпт циоіігііапагшп юридическій матеріалъ раз¬ 

работанъ Гаемъ подробнѣе п обстоятельнѣе а), чѣмъ въ 
комментаріяхъ; группировка отдѣльныхъ положеній соста¬ 

влена здѣсь систематичнѣе, и много спорныхъ вопросовъ 
частнаго права разрѣшается съ точки зрѣнія внѣшнихъ, 

практическихъ соображеній 4). Неудивительно поэтому, 

что молодые юристы пользовались этими Аагеа *) для по¬ 

полненія своихъ теоретическихъ свѣдѣній иутемъ частной, 
домашней подготовки. 

!) Гушке (Лигіѳрг. р. 154) совершенно вѣрно характеризуетъ напра¬ 

вленіе этого труда: іЩпе іоіпт сопвіішш еіив іп Ьое ИЬго аЪ ІивіііаііопІЬив 
біѵегвпт еі, аі уѳгЬо бісат, пііппв івяко&Ісшп Гаівве орогіеі. Сеіегит еавбет 
геѳ ехропіі тобо іаііиа еі аоспгаііиз тиіаіацпѳ аііцпапіпіит таіегіагит бівігі- 
Ъиііопв, пе ѳіисЗіоѳі ѳирегіогів ІІЬгІ біѵівіопіЬив циаві агіів ѵіпсиіів іепегѳпіиг. 

Каш ргіто пиібет ІІЬго ііет бе регѳопагиш )иге ехровиіі; аііего ѵего еі іегііо 
бе Іигв, ^иоб яб гев регііпеі, іп ^ио оЫІдаііопев ріепіпа ех ігіЬпв саиввагиш 
вепегіЬав бегіѵаѵіі; іоіпт ѵего іпз Ьегѳбііягішп еі ^иоб аб асііопев регііпеі, 

весіиепІіЬпв ІіЬгіѳ гевегѵаѳве ѵібеіпг. (}аоб ѵего гев цпоіібіапае ІпвіІіпііопІЬіи 
чиаві сотііев аббііае егапі, еііат сопвгтапі ргооет. Іпві. § 6 еі ВІаЬше іаЪ. 

(2еііясЬ. І. веасЪ. В. \Ѵ. IV. р. 266). 

,) Не подлежитъ сомнѣнію, что редакторы Юстиніановыхъ Институ¬ 

цій воспользовались этимъ сочиненіемъ, какъ это уже видно ивъ словъ 
самаго императора Юстиніана: цпав ех опшіЬпз апНцпогпт ІпвіііпііопіЪав еі 
ргаесірае ех соттепіагіів ОаіІ поаігі іат ІпвіііпіІошіт цпат гегит еоиШіапа- 

гит, аііівцпе тпіііа соттепіагіів сотровііав, цтпп ігевргаебіеіі ѵігі ргпбепіев 
поЬіа оЬіпІегппі, еі Іе^ітпв еі со&поѵітпв, еі р1епів8Ітпт поаігпт сопаШиііо- 

ппт гоЬпг іів ассоттобаѵітпв (Ргооет. I. § 6). Ор. Кііідег, сіі. р. 340. поі. 1. 

*) нпр. вещные договоры, способы пріобрѣтенія собственности (1. 1. 

3. 5. 7. 9. Б. 4і, 1.1. 36. 38. Б. 41, 3). сервитуты (1. 3. Б. 7,1. 1. 28 Б. 22,1. 

1. И. Б. 7, 8. 1.16. Б. 8, 4). Все, что сказано Гаемъ о спецификаціи (1. 7 § 7. 

Б. 41, 1), отличается ясностью и прогрессивными понятіями. 

4) Ср. ВисМюІІг въ Нп&о СІѵ. АгсЬіѵ. VII. (1830) р. 228. 

*) Многочисленные слушатели называли, вѣроятно, эту настольную 
книгу аигеа (нѣмцы назвали бы бае воібепе ВисН), а не ге8 соііібіапае, ти¬ 

тулъ, который находится въ Сопвііі. Ішрегаіогіа, Іпбѳх Погепііпцз знартт» 

только Логеоп. 
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Громадный шагъ впередъ въ дѣлѣ юридической систе¬ 

матики былъ сдѣланъ Гаемъ въ его Иституціяхъ (Іпзіі- 
інііопит соттепіагіі ^иаи^ог), составленныхъ, какъ мы за¬ 

мѣтили, въ интересахъ преподаванія. Это славнѣйшее 
сочиненіе отличается необыкновеннымъ богатствомъ со¬ 

держанія и ясностью изложенія. Бакъ полное н совер¬ 

шеннѣйшее выраженіе систематическаго направленія рим¬ 

ской юриспруденціи, оно представляетъ собою безспорно 
образцовое произведеніе, и справедливо замѣчаетъ о немъ 
основатель исторической школы въ Германіи, С а в и н ь и: 
біе Іпзііінііопеп сіез Ѳ&]аз зіп<1 баз геіпвіе ип<1 ѵоіізійпсіі^зіе 
\Ѵегк, ѵеІсЬез аивсіег іигізіізсііеп Ілііегаіигсіег Котег аиГ ипв 
^екоттеи ізі. Относительно времени составленіи Институцій 
мнѣнія ученыхъ расходятся '), но по всей вѣроятности пер¬ 

вая книга и большая часть второй были написаны во время 
правленія императора Антонина Пія а), а послѣдую¬ 

щія книги принадлежатъ уже началу правленія Марка 
Аврелія *). Что Соттепіагіі предназначались для пре¬ 

подаванія права въ юридическихъ школахъ, вто не подле¬ 

житъ ни малѣйшему сомнѣнію *), хотя трудно согласить¬ 

ся съ мнѣніемъ Г ушке *), будто Гай издавалъ свои 
Институціи частями (какъ говорятъ теперь—выпусками), 

*) РисЫа, Кагѳпв бег Іпвіііиііопеп. I. § 99. ГЬщиеІ, ігаііё ёіёшео* 

ІаІге ба б го и готаіп. I. 25. НШпд, иЬег баз Лііег бег ЯсЬгіЛеп гСт. багівіеп 
ѵоп Набгіап ЪІв аиі Аіехапбег. р. 21. СаШетег, сіі. р. 9. Оіаіяоп, ёіибе ваг 6а* 

Зов. р. 127. ИетЬигд, сіі. р. 67. 

*) I. 53. 74.102. И. 120. 126. 151. 

*) II. 195: ех Оіѵі РіІ ЛпіопІпі сопвіііпііопе.Ср. ЯилсАів(Лпгіѳрг.ргаеіаііо. 

поі. 1. р. 149): сііат чиагіат сопат, ргоріав іпіііів Б. Магсі сотроѳІІпт евве, 
іпбв аррагеі, чпоб IV. 185—187 аЪгодаІІ аЬ ео ігарегаіоге ѵабітопіогшп ѳоіеп- 

пІ8 (Ѵісіог бе Савв. 16) поііа тепііо ЬаЪеіаг. 

4) Когіоюа сіі. р. 723. 

’) Ргаеі. р. 162. Кат регвияѳит тІЬІ еві, поп сппсіов ^паііио^ сот* 

твпіагіоѳ вігаиі, веб віпртіов еот Іп рпЫісат ебібівве, ѳіѵе соттппі сопвпеіи- 

біпе віѵе чпоб ірве Ьос абвпеѵегіі Гасегѳ Іп НЬгів віпртІагіЬав аб ебіеіпт ебеп- 

бів) віѵе чаоб біНібепііа циаебат іп іат поѵо всгіріІоппт допеге еит сотрп- 

Іегііу иі ІибІсІа ЬотІипт ехрегігеіиг. 



XXX 

и публиковалъ ихъ въ различныя времена. Не слѣдуетъ 
забывать, что Соттепіагіі Іпзіііиііопит не отличаются та¬ 

кими обширными размѣрами, какъ нпр. толкованія къ эдик¬ 

ту: вто — краткое, сжатое руководство въ 4 книгахъ, ко¬ 

торое могло представлять молодому юристу дѣйствитель¬ 

ную пользу при частныхъ занятіяхъ только въ цѣломъ, 

а не въ отрывкахъ. Но были ли Институціи Гая про¬ 

стымъ пособіемъ (сотрепйішп—ЬеЬгЬисЬ) '), или чѣмъ-то 
въ родѣ годичнаго курса,—касательно этого мнѣнія юристовъ 
несогласны. Дернбургъ, горячій защитникъ второй ги¬ 

потезы »), ссылается главнымъ образомъ на внѣшнюю фор¬ 

му Гаевыхъ комментаріевъ, въ которой якобы отрази¬ 

лось устное изложеніе предмета. По его мнѣнію фразы, 

какъ нпр. пипс Ігапзеашиз ад ййеісоттізза, еі ргіиз бе Ье- 

гейіЫіЬиз сіізрісіатиз, іпргішіз і^ііиг зсіешіит езі, ориз 
еззе, ѵібеатиз пипс сіе Ыз еіс. 3) умѣстны только при пре¬ 

подаваніи предмета, но не въ литературномъ произведеніи; 

мы же думаемъ, что эти фразы содержатъ только располо¬ 

женіе, планъ самого предмета, необходимый въ каждомъ 
научномъ учебникѣ, такъ какъ онъ облегчаетъ уразумѣніе 
представленнаго матеріала. Кажется, что ученый про¬ 

фессоръ берлинскаго университета находился подъ влія¬ 

ніемъ нѣмецкихъ СоІІе&іепЬеЙе, которыя въ Германіи игра¬ 

ютъ такую роль, но не позаботился собрать достовѣрныя 
указанія источниковъ, на основаніи которыхъ можно было 
бы придти къ заключенію, что уже въ Римѣ существовали 

*) В&гпкагйу, гога. ІЛІІегаіпгяеасЬісЫе. 4 АиЙ. р. 891. Вис&г/Г, ВесЪіав. I. 

§ (58. Вгетег, <Не ВесМвІеЪгег. р. 33. 

*) Бае \Ѵегк ѵгаг иісЫ; аіз ШіегагіасЪев Ргодикі епіітогіеп, вопдсгп 
ЬіШеіе (Нс Ѵогіевиовеп дев Аиіогв, \ѵіс віе дегвеІЬе іедезшаі ипшіііеІЬаг ѵог 
дег АЫіаІіппв иіедѳгдевсЬгіеЪеп ЬаКе, ѵіеІІсісЬі іЬеіЬгеізе сг#апг1 дигсЬ еіпе 
ѵог дег ѴегоЙГеп(1ісЬип^ Ьеоиігіе коггекіе ипд т>г*1ісЬе КасЬзсЬгіГі еіпев 2и- 

Ъбгегв (р. 34). 

3) II. 246-248. I. 50. 124. 142. И. 80. 97. III. 39. 182. IV. 82. 88. Съ 
другой стороны мы встрѣчаемъ въ Институціяхъ Гая фразы какъ нпр. ргішо 
или зесипдо соттепіагіо ігасНсІітия или геіиіітиз или всцисиіі соттспіагіо 
гсГсгсшпз, которыя не употребляются при ияустномъ яэлохепіи предмета. 
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подобнаго рода литературныя произведенія. Подъ ІіівіИа* 

ііопев римляне понимали элементарное руководство, кото¬ 

рое обнимало изложеніе главныхъ понятій права (но не 
всѣхъ институтовъ гражданскаго права) для тѣхъ лицъ, 

которымъ знаменитые юристы читали лекціи о правѣ 
и основныхъ началахъ юриспруденціи Гай дѣлитъ 
свои Институціи, какъ мы уже выше замѣтили, на четыре 
книги. Но это подраздѣленіе не соотвѣтствуетъ основ¬ 

нымъ началамъ, по которымъ распредѣляется право. У Гая 
мы читаемъ: ошпе^из, циоиіітиг ѵеі а<1 регзопаа регііпеі ѵеі 
аДгезѵеІ а<1 асМопез*), т. е. всякое понятіе о правѣ состоитъ 
изъ трехъ существенныхъ ѳлементовъ: субъекта права, 
объекта права и судебной защиты права. Сообразно съ 
этими тремя элементами права, логичнѣе было бы раздѣ¬ 

лить Институціи на три книги, чего однако Гай не дѣла¬ 

етъ 1 2 3) въ виду чисто нішжной симметріи 4). 

Большинство юристовъ4) усматриваетъ въ комментаріяхъ 

1) Предметомъ подготовительнаго преподаванія были основные прин¬ 

ципы юриспруденціи: безъ этого практическое преподаваніе (но не въ шко¬ 

лахъ) не имѣло бы успѣха. Подговительное преподаваніе обозначали сло¬ 

вомъ іміііиеге, практическое ашііге. Если хе къ послѣднему присоединя¬ 

лось ближайшее участіе преподавателя въ образованіи и ученіи, то для этого 
употреблялось выраженіе імігиеге. Ср. Кгіідег, ОеѳсЬ. дег С^иеііеп ип<1 ІЛН. 

<1. гот. В. р. 129. 138. Дыдынскій, Латинско-русскій словарь къ источникамъ 
римскаго права. Варшава. 1890. р. 49. 263. 264. 

,) I. 8. Оіаявоп, сіі. § 18 и слѣд. 

*) только дѣлитъ вторую часть на двѣ книги (сотшепіагіі) такъ, что 
2 книга обнимаетъ вещное право и наслѣдованіе по завѣщанію, а 3 книга — 

наслѣдованіе по закону и обязательственное право. 

4) Ср. #«г{, дав апіікс Висіпѵеѳеп. 1882. 

4) Хатдпуу Зувіет дев ЬеаіІ&еп гот. В. I. § 59. КиЛог^, гот. ВесЫв&. 

называетъ систему Гая: еіп Ьѳпгипдегип8внгйгді& кіагев ипд еіп&сЬев, Гаві 
дгатаіівсЬ ІеісЬіеѳ ипд вріеіѳпдев под дагига Ліг деп АпПіп&ег ипѵѳг&ІѳісЫі- 
сЬев Зувіет. РисЫа, сіі. I. р. 401: теіг дйгіеп діе Апіадо ипд Апогдпип# дег 
ІпвіІіиііопеп аів діе еі&епМштІІсЬе НегѵогЬгіп&ипв дев Ѵег&ввегв ЬеігаоЬіеп. 
Вгим въ НоІігеодогГв Епсукіор. 1870. р.97: еіи ^етеіпватѳв, пеиеѳ 8увіѳт веі 
хиеГві уоп Оаіпв іп веіпеп Іияіііиііопеп аи^евІеШ ипд діевев пасЪЬег уоп Ап- 

дегеи пасЬ^еаЬті ѵѵогдеп. ѴетЬигд, сіі. р. 63. 65: йЬегаП Іп деп Іовіііиііопеп 
девСЭДив ѵеггаІЬе вІсЬ діе МеівіегЬапд дев депкепдѳп иод ег&Ьгепеп ЬеЬгега— 

Оц)ив ЬаЬе еіп пѳиев Оепге дег іигівіівсЬеп ЫКегаіиг—діе ІпяШиііопеп Ъе- 

вгііпдеі. НизсНке (ргаеЛ р. 153. 154. 161): Іп ІІЬгів апіет всгіЬепдів поѵат' 
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Гая оригинальное произведеніе, а не подражаніе прежнимъ 
древнимъ системамъ, утверждая, что дѣленіе на ]іі8 яиоіі асі 
регзопа8,а(1 гет еі асііопез регііпеі основывается на индиви¬ 

дуальномъ взглядѣ автора; по мнѣнію же другихъ ученыхъ'), 

система эта представляетъ только соединеніе системы мате¬ 

ріальнаго съ системою формальнаго права, т. е. комбинацію, 

которая имѣла свои корни въ сочиненіи Секста Элія 
Пета (Ігірагіі(а), и была послѣдствіемъ Дуализма, суще¬ 

ствовавшаго между гражданскимъ правомъ и положеніями 
эдикта. Оставляя въ сторонѣ всѣ споры 3) касательно 
достоинства и превосходства Гаевой системы, мы должны 
замѣтить, что система эта стоитъ выше всЬхъ предше¬ 

ствующихъ ей, что только въ Институціяхъ проведено 
окончательное различіе правъ, какъ отношеній защища¬ 

емыхъ, и исковъ, какъ отношеній защищающихъ, что всѣ 
основныя понятія права связаны здѣсь другъ съ другомъ 
систематически и не представляютъ изъ себя такого меха¬ 

ническаго сопоставленія юридическихъ положеній и пра¬ 

вилъ,- какое имѣло мѣсто въ законѣ XII таблицъ, въ си¬ 

стемѣ эдикта и даже у Сабина. 

Обращаясь къ разграниченію и опредѣленію объема 
отдѣльныхъ частей Институцій, мы видимъ, что въ нача¬ 

лѣ первой (I. § 1) книги помѣщаются общія свѣдѣнія о 
правѣ, о различіи между національнымъ римскимъ правомъ, 

составлявшимъ особенное состояніе римлянъ, и общена¬ 

роднымъ, оказавшимъ существенное вліяніе на исторію 
всего гражданскаго права, причемъ названіе 311$ ^епііиш, 

невидимому, употребляется безразлично съ названіемъ 
паіигаіе (паіигаііз гаііо). Затѣмъ опредѣляются отдѣль- 

опшіпо ѵіаш іпртеввив ев(, иі ргіпшв іоішп Зигів сіѵііів орпѳ аД агіет гетосяѳае- 

Дісі ровзИ. 

’) ІАІ&І} ѴегапсЬ еіпег ОевсЬісЫѳ Дег гот. КесЫввузІете. § 16» Каг• 

Іоіга, сіі. р. 725. Кгйдег, сі(. р. 189. 

*) Ср. Вобскіпд, ІивШиі. I. § 28. Ср. также статью подъ заглавіемъ 
Сіаавібсаііоп оГ Ві&Ыя іп іЬе ІпвШиіев оГ О гуав апД «Іивііиіап (ТЬе Ьаѵѵ Ма&&> 

вше ааД Веѵіетс. 1871). 
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нйе источники гражданскаго права, законы (§ 3), сенат* 

свін постановленія (§ 4), императорскіе указы (§ 5), эдик¬ 

ты высшихъ сановниковъ (§ 6) и отвѣты юристовъ (§ 7). 

Далѣе приводится раздѣленіе права на его элементы, выра¬ 

женное въ положеніи (§8): отпе аиіет ^з, цио иііпшг (разу¬ 

мѣется ^из сіѵііе) ') ѵеі асі регзопаз, ѵеі аб гез, ѵеі а<1 асііопез 
регііпеі (не іиз регзопагига, гегшй, асііопшп езі). По этимъ 
тремъ элементамъ разсматривается весь матеріалъ юриди¬ 

ческихъ понятій римскаго частнаго права *). Въ отдѣлѣ 
бе регзопіз Гай излагаетъ юридическое положеніе отдѣль¬ 

ныхъ лицъ, и распредѣленіе этихъ лицъ по категоріямъ 
проведено на двойномъ основаніи. 8ишша біѵізіо (§ 9) 

по общенародному праву дѣлитъ всѣхъ лицъ по отношенію 
къ публичной правоспособности на свободныхъ (ІіЬегі) и ра¬ 

бовъ (зегѵі); свободные, въ свою очередь, могутъ быть сво¬ 

боднорожденными (іп^епиі) н вольноотпущенными (ІіЬегІі- 
пі) (§ 10—1*4). Послѣдніе подраздѣляются на три кате¬ 

горіи: полноправные граждане (сіѵез), Латиняне (Іипіапі), 

и покоренные съ оружіемъ въ рукахъ (§12- 47). О раз¬ 

личіи между сіѵез, Ьаііпі и реге^гіпі Гай мало упоминаетъ 

•) Воескіпд, сіі. р. 129: б. Ь. бае готіасЬе ]и$ сіѵііе, оЬпс КііскаісЬі багапГ, 

оЪ ез игвргПп^ІісЬ соттиие отпіат Ьотішіт Зав, обег воІсЪов веі, чаоб рора]ав 
Вотапив ірвѳ віЬі сопвНІиіі. 

*) Прекрасно замѣчаетъ Ииагеп (Оіврпі. аппіѵ. ПЪ. I. сар. 55): Наес 
тегЬа (отпо Зав ѵеі аб регв. регі. еіс) віс іпіеііехегииі ^иібат аовігі ІешрогІв 
Загів рго&ввогев), цааві иаііа віі арііог пес соттобіог Зигів ігасіапбі босепбіцпе 
гаііо, цпат аі бе Ыв ігіЬпв верагаііга біввегаіпг. Ѵегат 1оп$е аіііег вепвівве 
Саіит поп биЪііо: пѳтре пиііат раііот Загів евве, иаііиш сопігасіпт, поііат 
пе&оііпт, ппііат асііопет, паііат Забісіат, Іп цио ігасіапбо Ьі Іосі вітаі поп 
Іпсплгапі... Ы патцпе вип* ргаесіриі ІоЫ отпіат бівриіаііопит Зигіѳ сіѵЦів 
(^патоЬгет сот ІовШиііопев Загів сіѵііів сопвсгіЬегеі Саіав, поп іттѳгііо біѵі- 

віопев циавбат ас бебоіііооев регвопагит, гегит ѳі асііопит іпіііо ргоропеге 
ѵоіиіі віабіовів, иішігит іпіеНівепв, ртаѵіогев іііаѳ впЫШогевчие біврпіаііопев 
цпав Зиге сіѵііі сопііиепіпг циаециѳ аб Ьов Іосов геГеггі воіепі, регсірі аШег 
поп ровве. Ср. Воескіпд^ іаЬоІае беііпеаііопет вувіетаіів Оаіапагиш Іивіі- 

піапагипщпе Іпвіііиііопат Ыег ее еі сот ІЛріапі ІіЬго віиртіагі гертіагат сот- 

рагаіі ехЬІЪепіев, ех агіе Іп доплат Іпбісів гебасіае. Ом. нвдавіе Гаевыхъ 
Институцій. 4 ебіііо. 1855). 

о 
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(§ 34 — 47), такъ какъ это не входитъ въ предѣлы част¬ 

наго права, а относится- къ публичному нраву; только 
о тѣхъ перегрвнахъ идетъ рѣчь,циі<1ѳ<1Шііогшп питеговопі, 
но для Гая они не составляютъ самостоятельнаго класса 
лицъ '). За высшимъ раздѣленіемъ, ватта (ііѵівіо, слѣду¬ 

етъ другое дѣленіе (аііа (ііѵівіо) чисто національнаго ха¬ 

рактера (^агів сіѵііів). По отношенію къ частной право¬ 

способности *) всѣ лица дѣлятся на самовластныхъ, имѣ¬ 

ющихъ гражданскую самостоятельность (впі іигів), н на 
подчиненныхъ чужой власти (аііепі )игів) (§ 48—200). Бъ 
первымъ относились вполнѣ самостоятельные, свободные 
(пеиіго ^иге Іепепіиг) (§ 142) и находящіеся по отношенію 
къ дѣеспособности подъ опекой (іп Іаіеіа) и попечитель¬ 

ствомъ (ѵеі іп сига(іопе); лица второй категоріи раздѣлялись 
по роду власти (а тѣмъ самимъ и зависимости), которой они 
были подчинены, на лица іп роіевіаіе (сіотіпі, рагеп(ів), іп 
тапи(тагіІі ваі, ехігапеі) и іп тапсіріо (или іптапсіріі саа- 

ва) *). Нѣкоторые юристы 4) относятъ содержаніе первой частя 

>) Нолю 

ІЛЬег Вегѵпв 

Івдепппв ЬіЬегііппв 

Реге?гіші8. ЬаІІппв СІѵІв Сіѵіз Ьаііпов РссШИлпа 
СоІопІагіпв А. А. Лпиіяшів С. 

В. В. 

*) Очевидно, руководящимъ принципомъ раздѣленія лицъ была ихъ 
правоспособность. 

*) Репопае 
A. аііепо }иті впЬіесіае 

1. іп роШіаіе 
a) йотіпі, 
b) рАгѳпвв; 

2. т тапи 
a) тагііі ваі, 
b) ехігапеі; 

3. іп тапсіріо. 

B. аиі іигів 
1. іп іиіеіа вппі ѵеі Іп спгаііопе, 

2. пепіго ]пге іепепіпг. 

4) Заѵідпу, Зувіет. I. 59. 
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Институцій къ области семейпаго права, но неоснователь¬ 
ность означеннаго мнѣнія ясна сама но себѣ. Іиа циоё 
ад регоопаз регііпеі не есть семейное право: оно обнима¬ 
етъ только различныя положенія лицъ въ римскомъ госу¬ 
дарствѣ на основаніи ихъ правъ и дѣеспособности. Въ 
сферу зіігів, циосі &<1 регзопаз регііпеі;, не входятъ бракъ, 
какъ самостоятельное правоотношеніе, ни связанное съ 
бракомъ приданое (доз) '), потому что бракъ, самъ но 
себѣ, не модифицируетъ права и дѣеспособности лицъ. 
Браку, насколько онъ служитъ основаніемъ отеческой 
власти надъ дѣтьми (раігіа роіезіаз), отведено въ Инсти¬ 
туціяхъ Гая особое мѣсто. По тѣмъ же соображеніямъ 
въ первой части Гаевыхъ комментаріевъ не говорится 
о патронатѣ и о колонатѣ а), такъ какъ эти предметы ка¬ 
саются только отчасти семейнаго права и не принадлежатъ 
мъ заз, циосі ад регзопаз регііпеі. Еслибы Гай имѣлъ въ 
виду изложить въ первой книгѣ семейное право, то ученію 
о родствѣ по крови было бы отведено особое мѣсто, а меж¬ 
ду тѣмъ въ Институціяхъ на него существуютъ лишь на¬ 
меки *). 

Въ отдѣлѣ де геЬиз Циз циод. а<1 гез регііпеі), обнима¬ 
ющемъ 2-ой и 3-ій комментаріи Гаевыхъ Институцій, изла¬ 
гается вещное или имущественное право Въ этой части 
Гай говоритъ сначала о дѣленіи и о свойствахъ вещей. 
Всѣ вещи дѣлятся у него на вещи божественнаго (діѵіпі 
)агіз) и человѣческаго (Ьитапі зигіз) права; послѣднія же, 
въ свою очередь, на гез риЫісае и ргіѵаіае (II. 2—11). За- 

') Другую причину приводитъ Дернбуріь сіі. р. 37: ѵіеІтеЬг іві, \ѵІе 
ев еЪеп <іег тйіиШсЪе Ѵогігад міі іісНЬгіпдІ, тапсЬеа тіі 8ШІ8сІітеѳівеіі йЬегеап&еп. 

8о ѵгіічі пігвепдв іп деп Іпвіііиііопеп Лев О а) о в діе ЬеЬге ѵоп Лег <1оз даг&евіѳііі. 
Гай не коснулся вопроса о (Іоѳ, такъ какъ приданое не входило въ предѣлы 
іпгів, ^под ад регвооав регііпѳі. 

*) 8аѵідпу. Вувіет. 1. р. 360. 362. II. р. 461 и слѣд. 

*) I. 60: іпіѳг еав чиоцие регвопав, цине ех ігапвѵегво дода со?па(Іопѳ 
Зипртпіпг, еві чоаедат вітПів оЬвегѵаііо, вед поп іапіа. I. 156. 
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тѣмъ слѣдуетъ второе дѣленіе (біѵіеіо гепіга) ') на физи¬ 
ческія, реальныя и безтѣлесныя, идеальныя. Кее сот- 
рогаіез — ѳто вещи въ собственномъ смыслѣ слова, гее 
іпсогрогаіее—это правоотношенія, насколько они служатъ 
предметомъ другихъ юридическихъ отношеній, нпр. серви¬ 
туты (икиеГгисІаз), Ьегеёііае, обязательства (II. 12—14). 
При способѣ пріобрѣтенія и отчужденія физическихъ и иде¬ 
альныхъ вещей большое значеніе имѣетъ дѣленіе вещей на 
гее тапсірі и пес тапсірі 8), свойственное только римско¬ 
му гражданскому праву (II. 14а—22). Имѣя въ виду ѳто 
дѣленіе, Гай дѣлаетъ затѣмъ обзоръ способовъ пріобрѣте¬ 
нія собственности отдѣльныхъ вещей: шапсіраііо, іп ]иге 
сеееіо, ѣгасііііо (II. 22—28), причемъ эти асцшеШопее раз¬ 
сматриваются также по отношенію къ безтѣлеснымъ ве¬ 
щамъ (гее іпсогрогаіее) (II. 28—38). Затѣмъ слѣдуютъ 
указанія на квиритскую и бонитарную собственность 
(II. 40—42) въ связи съ институтомъ давности (II. 42— 
61). Этимъ асцшеШопее еіп^иіагшп гегиш (II. 19—96) 
противопоставляются способы пріобрѣтенія рег ипіѵегзііа- 

іет (II. 97—III. 87), между которыми самое важное мѣ¬ 
сто занимаютъ кегесіішез. Другая половина второго ком¬ 
ментарія содержитъ къ себѣ порядокъ наслѣдованія по 
завѣщанію (II. 100—190), который Гай очень подробно 
разсматриваетъ въ связи съ другими завѣщательными ра- 

*) Къ недостаткамъ Гая относится чрезмѣрное увлеченіе формами 
(ііѵіѳіопеа, причемъ авторъ Комментаріевъ часто забываетъ о внутренней 
связи юридическихъ явленій. Кромѣ того въ Институціяхъ повторяются 
мнѣнія и опредѣленія. Ор. I. § 22 э= Ш. 56. I. 156 = III. 10. II. 34—37 = 

Ш. 85 — 87. II. 86 ве^ — 88. 90. 91 * Ш. 163 — 166. Ш. 180. 181 = IV. 

106 — 108. II. 58 = Ш. 201. Равнымъ образомъ Гай часто говоритъ о спор¬ 

ныхъ, сомнительныхъ случаяхъ, пе высказавшись положительно по отноше¬ 

нію къ даиному вопросу. Ср. I. 129. 184. И. 90. 94. 121. III. 119.122. 172. IV. 

125. Удивительныя ошибки содержатъ: I. 5. 7. II. 64 (конецъ). 90 (конецъ). 

II. 94. 96. 195 (конецъ). IV. 4 (по поводу асііо Гпгіі). 

’) Ріеіго Воп/апіе (Воіі. 6е11 Ігі. Вот. р. 46. Вота. 1888—1889) выска¬ 

зался противъ чтенія: гее тапсіріі и пес тапсіріі, принятаго Студемундомъ, 

Содііоіо и РаМеиі. 
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слоряженіями, а именно отказами (II. 191—246) >) и фи- 
деикоммиссами (II. 246 - 289) *), причемъ Гай дѣлаетъ не¬ 
удачную попытку соединить преторское наслѣдованіе, съ 
гражданскимъ 3), хотя съ другой стороны онъ строго отдѣ¬ 
ляетъ Іе^іііша Ьегедііаз аЬ іпіеѳіаіа отъ Ьопогшп роявез- 
8іо. Третья книга распадается на двѣ самостоятельныя 
части. Въ первой, составляющей какъ бы продолженіе 
второй (Головины второго комментарія, излагается поря¬ 
докъ наслѣдованія по закону (III. 1 — 87); во второй ча¬ 
сти безъ видимаго перехода идетъ рѣчь о возникновеніи 
обязательствъ по договорамъ и деликтамъ (III. 88). Обяза¬ 
тельства составляютъ безспорно особую группу отдѣла: 
Чио<1 а<1 гее регііпеі, и нельзя согласиться съ мнѣніемъ 
Гуго, 4), Марецоля *) и другихъ *), которые на основаніи 
Ѳеофила 7) утверждаютъ, что вту часть слѣдуетъ отнести, 
по Гаю, въ отдѣлу чшні а<1 асііопев регііпеі, такъ какъ 
обязательства, порождая иски, считаются какъ бы введе¬ 
ніемъ къ ѳтимъ послѣднимъ 8). Но Гай прямо говоритъ 9): 
іпсогрогаііа вппі еа, циае іп (иге сопвівіипі віеиі Ьегедііав, 
ививГгисіив, оЬЩаііопез, и причисляетъ въ другомъ мѣ¬ 
стѣ |0) обязательства къ гев пес тапсірі. Оставляя въ 
сторонѣ ѳтотъ чисто формальный вопросъ, мы должны съ 

!) такъ какъ первоначально отказы можно было оставлять только въ 
завѣщаніи. 

*) здѣсь авторъ дѣлаетъ перерывъ при разсмотрѣніи наслѣдственна¬ 

го права. 

») И. 119 — 121.125.126.129.135 - 137. 147 — 150. 151а. 

4) ОбНшзѳг ОеІеЪгІе Апгедееп. 1840. р. 1033 веч. 

*) бе огбіпе Іпві. р. 11. 

6) прежде и РисНіа (Іпві. § 99. поі. кк) раздѣлялъ мнѣніе Гуго. 

7) 3,13. рг. 4, б рг. 

8) Аіо (Зптгаа іп Іпві. аб Ш. бе оЫі^аііооІЪив): Ехрііоиітив Зив іііпб 
цоо чпіб 61 ппвігаш: пипс рговеяаатаг Шиб, яио яаіб 61 поЪів беЫІаш. Уеі аіі- 

Іеп ѳирга іп ргіпс. I. ІіЬ. біхітив: Отпе Зив чио піішиг регііпеге аб регвоиаа ѵеі 
аб гев ѵеі аб асііопев, еі бе Ьів ѵібеатив: веб диіа асііопев пазсипіпг ех оЫі&а- 

ІіопіЬив еі йе оЫідаЫопіЬив іапдиат сіе таІгіЪие еагитргіто Іосо Іодиатиг. О со¬ 

чиненіяхъ Азона ср. РусІуЛекі, Веіігаде гпг ЪапбвсЪгІГІ. СЬегНеГепш# б. Лиѳіі- 
піап. КесЫ^пеІІеп. I. р. 53. поі. 2. Вегііп. 1891. 

•) II. 14, 38. 

>°) 11.85. 
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другой стороны замѣтить, что предметъ объ обязатель¬ 
ствахъ представляетъ много неточностей и погрѣшностей 
и обнаруживаетъ до извѣстной степени несовершенство 
системы Гая. Послѣдній прежде всего подробно описыва¬ 
етъ рядъ юридическихъ сдѣлокъ, вмѣсто того чтобы зани¬ 
маться изложеніемъ юридическихъ послѣдствій, опредѣле¬ 
ніемъ существенныхъ различій правъ. Болѣе совершен¬ 
ная система должна пріурочивать описаніе сдѣлокъ къ 
описанію правъ, но не описаніе правъ къ описанію сдѣ¬ 
локъ. При установленіи обязательствъ Гай отличаетъ 
только добровольное соглашеніе вѣрителя и должника, 
и противузаконное дѣйствіе или преступленіе <);онъ прини¬ 
маетъ, слѣдовательно, два главные источника, изъ кото¬ 
рыхъ проистекаютъ обязательства, но не упоминаетъ объ 
обязательствахъ, вытекающихъ изъ циааі - договоровъ 
и циаѳі - преступленій *). При расмотрѣніи вещныхъ до¬ 
говоровъ (оЫі^аііо ге сопігасіа ІИ. 90. 91) идетъ рѣчь 
только о займѣ *), а договоры ссуды, поклажи и залога 
въ Институціяхъ -не излагаются въ полномъ объемѣ 4). 
Бромѣ того не затронутъ вопросъ о договорахъ, не имѣю¬ 
щихъ наименованія (сопігасіиа іппотіпаіі), которые во вре¬ 
мя Гая были, вѣроятно, въ употребленіи. Хотя изложеніе 
договоровъ но соглашенію сторонъ представляется съ одной 
стороны удачнымъ и интереснымъ *), но съ другой сторо¬ 
ны Гай не дѣлаетъ никакой попытки отмѣтить права и обя¬ 
занности лицъ, принимающихъ участіе въ втихъ соглаше¬ 
ніяхъ; ири договорѣ купли - продажи не упоминаетъ даже 
объ эдиктѣ курульныхъ эдиловъ, который былъ предме¬ 
томъ интерпретаціи, и котораго примѣненіе распространя¬ 
лось на всѣ случаи, происшедшіе отъ недоброкачественно- 

') Іпві. Ш.88:ОтпівепігаоЫіваііоѵѳ1ехсопігасІппавсіііігѵе1ех йеіісіо. 

*) Ш. § 91 не говоритъ о цпаяі-сопігасіав, чтб утверждаетъ Валъкер* въ 
своемъ англійскомъ ведан!и Гаевыхъ Институцій (Іпдех. р. 498. Арр. р. 468). 

Ш. 90. 

4) Гай только мимоходомъ упоминаетъ о договорѣ ссуды и поклажи 
въ Ш. § 206. 207. IV. 47. 60. 

’) Ш. 135 вец. 
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стн проданной вещи. Останавливаясь довольно подробно ') 
на отношеніяхъ, возникающихъ изъ поручительства, Гай 
позабылъ о Веллеявсвомъ сенатскомъ постановленіи, кото¬ 
рое запретило всѣмъ женщинамъ поручаться по какимъ- 
либо сдѣлкамъ подъ страхомъ недѣйствительности поруки. 
Точно также мы ничего не узнаемъ о ЗепаШвсопзиНит 
Масебопіапит, которое касалось безусловной ничтожностп 
займовъ, совершаемыхъ лицами, состоящими подъ отече¬ 
скою властью. Упомянутыя неточности въ отдѣлѣ объ 
обязательствахъ не уничтожаютъ однако богатства и ясно¬ 
сти изложенія Институцій; онѣ объясняются скорѣе тѣмъ 
обстоятельствомъ, что нашъ юристъ имѣлъ въ виду ука¬ 
зать только на основныя юридическія понятія, какъ на 
введеніе въ гражданскому праву. 

Наконецъ, четвертая книга Институцій обнимаетъ 
третій моментъ обобщенія права у Гая—асІіо(ІѴ. 1—114), 
который онъ понимаетъ въ матеріальномъ смыслѣ, а не 
только въ смыслѣ іогша а&ешіі передъ судьей. Въ ѳтомъ 
отдѣлѣ разсматриваются ехсерііопез (§ 115—137) и іпіег- 
ёісіа (§ 138—170), какъ самостоятельныя части исковъ, 
и къ нимъ присоединяется еще четвертая общая часть: 
роепае Іетеге Іііі^апііиш (§ 170 —182), іп ^пв ѵосаііо 
и ѵаёітопіит (§ 183—87). Ясно, что Гай имѣлъ въ виду 
изложеніе главныхъ частей системы эдикта, оставляя въ 
сторонѣ спеціальные вопросы, какъ менѣе важные для пер¬ 
воначальнаго обученія. 

Таково въ главныхъ чертахъ содержаніе Институцій- 
Гая *). Система, принятая послѣднимъ, оказала, но своей 

') Ш. 116 — 127. 

*) О языкѣ этого труда ср. КаІЪ, ііЬег Фе Ьаііпііаі дев Зипшіеп ЗДпв 
въ ІѴбНПіп’в АгсЪіѵ (. Іаі. Ьехіко^гарЫе под Огашшаіік. р. 82 — 92 и КаІЪ, 

Нота ішгівіеп пасЬ іЬгег 8ргасЬѳ дагвевіеШ. 1890. р. 73—88: іп веіпег ВргасЬѳ 
іеі^і Оаіив ппзевсЬтіпкіе ѲсЫІсЫЬеіі ипд еіп епівсЪіедепев ѲігеЬеп пасЬ двиі- 
ІісЬег БагвіеШт# (См. рецензію въ Кгіі. ѴіегіеЦ. і. Севе&в. под КесЬівѵг. 

Хепе Гоі^е. XIV. НеЛ. 2. 1891). Студемундъ обратилъ вниманіе филологовъ 
иа отличный языкъ сочиненій Гая въ своемъ ргооетіаш ад ароргарЬпт соді- 



ясности и простотѣ, значительное вліяніе на сочиненія 
позднѣйшихъ юристовъ. Такъ Каллистратъ '), Ульпіанъ *), 
Павелъ *), Флорентинъ ‘) и Марціанъ &) подражали въ 
своихъ Институціяхъ системѣ Гая и системѣ эдикта 6). 
Когда Вестготскій король Аларихъ II (506) составлялъ 
свое Вгеѵіагіит (Іех Котапа Ѵізі^оіЬогиш—ИЬег Іе&ит) ’), 
то, кромѣ мнѣній Павла (зепіепііае Раиіі), гезропза Рарі- 
піапі, кодексовъ Грегоріана, Гермогеніана и Ѳеодосія II, въ 
составъ новаго уложенія вошли и Институціи Гая въ совра¬ 
щенномъ и измѣненномъ видѣ (ІіЬег Ѳа)і-ЕріІоте бар) 8). 
Наконецъ, руководство Гая послужило прототипомъ для 
новыхъ Институцій Юстиніана У правды—того замѣ¬ 
чательнаго императора, который именовалъ нашего юри¬ 
ста—N о з I е г ва^нз *). 

сіе Ѵѳгопепвів; ішто рег шіЬІ тігит ѵІПѳіпг, чиод Ъаес аеіав рЫ1о1о?огпт, чиа- 

ві Зпгів Вотапі Іеге ідоага еввеі аиі іпѵііа ад Зав дівсепдит десііпагеі, іоіага Ьос 
деппв сИсегиІІ, іп 400 рапса поп рига еі циаві сапдіда випі, ргогвпв пе?1ехіі; аПа- 

шео Оа!і сеіегогпшцпв оріітае аеіаіів ЗпгІвсопвпКогит ІіЬгоз ріив іпіегеѳзе со. 
Зпвтіѳ рЬіІоІо^І тедіосгііег іп Зиге ѵегваіі віпдіів ад НВегагшп Еотапагот всіеп- 

Мага гесирегапдат чиат впЬіпвиіат АІгісапогит всгіріогиш Іаііпііаіет ѵеі во- 

рЬівіагит гЬѳіогпшчпе Іисит, іа цаіЬпв регвсгаіаадів тиііі ЬодІе девидѳпі, рги- 

депіев ѳхівіігааіогвз /асііе сопседепі. Ср. также Е. Огире, де ЛавНпІяпІ Іпвіі- 

іпііоппт сотрозіііоие. р. 3. 1884. 

■) Писалъ Іпвіііиііоппт ІіЬгі Ш. ср. КиАогр. сіі. I. р. 197. 

?) II. ІіЬгі ІпвІКиІіоппт. Ср. Вгетег, де БотіШ ІЛріапі іивШпііопіЬпв. 
1863. КгИдег, КгШвсЬе ѴегвисЬе. р. 160. ЕіиШсНег, де ІЛріапі ІпвШиМоппт 
{га&тепіів ѴіадоЬоиео8ІЬив. 1835. Доттеі, РаИадепезіа. Ш. р. 411 — 413. 

>) 1. 41. X). 41, 2.1. 4.1). 8, 2.1. 3. Б. 44, 7. Воеііил. Торіса. с. 4..§ 19. 

р. 303. 

ѵ 4) Іпзіііиііопош ІіЬгі XII. Ср. Ьеізі, сі(. р. 58. Ноттеі, сіі. I. 
175 - 178. 

5) Іпвіііпііопага ІіЬгі XVI. Кгйдег, сіі. р. 225. Вгетег, ВесЫвісЬгег. р. 67. 

•; ДетЬигду сіі. 65. 

т) Зтпдпуу СевсМсМе дев гот. В. ііп МіМеІаіі. II. 37. НаемІ} ргаеГаііо ад. 
1е&. Вот. Ѵів. р. V. Г. XXII і. 

*) Кпідсгу сіі. 313. РіШпд, 2еі(всЬ. Г. ВѳсЫв^евсЬісЫе XI. р. 327. 

9) Сопві. отпет геір. § 1. ргооет. I. § 6. § 5.1. 4, 18. Ср. О. Вгусе, іа 
ѵііа Лизііпіааі ді ТеоШо АЬ^іе (АгсЫѵІо дсііа В. Восіеіі Котапа. X. Кота 
1887. р. 137). 
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N04 иі /из аіідиоз ап&диаіиг, На еі таНо Шісо аЬго^аіиг, 
диіп роііиз аЬ апіідио еі апіідиаіо /иге гаііопез еі аг^ишепіа 
гесіе еі иШііег заере атсезсипіит. СгоіЬо^гейиз. 

Піхі заергиз розі зсгіріа $еотеігагиш пікіі ехзіаге, диоЛ 
ѵі ас зидШііаіе сит Котапогит /иг есопзиііогит зсггрНз сотра- 
гагі роззіі, іапіит пегѵі іпезі, іапіит рго/ипЛііаНз. 

Ье іЪпііг. 

5і диіз, сиі поп зіі ргаеоссираіиз апітиз, ѵеі /езНпапіег іп- 
зр>ехегіі Оаіі ІпзШиііопез, поѵат пит е/из зіиЛіі, диоЛ іп ѵеіегі 
/иге Котапо еписіеапсіо розііит езі, аеіаіет іпсіреге іпіеШ^еі. 

Ѳ-оѳзсЬ ѳп. 

. . . Ліе ІпзіііиНопеп Лез Оаіиз Лаз теіпзіе ипЛ ѵоІІзіапЛі$- 
зіе ІѴегк, шіскез аиз Лет /итізНзскеп Іліегаіиг Лет Котег аи/ 
ипз %екоштпеп ізі . . . Леззеп ипѵег$1еіск1іскеп ІѴегік регѵізз кеіп 
РтеипЛ ипзетет ІѴіззепзска/і ѵеткеппеп тѵігЛ. 8 а ѵ і & п у. 

Ѵозу диі ТкешіЛіз засга аЛіге ѵиШз, казсе ІпзШиііопез, иі 
тііе іііа /асіаііз, аЛкіЬеге ЛеЬеііз, пе іаѵциат рго/апит ѵиі^из 
агсеатіпі; пат еа коЛіе /иги зіиЛіі сопЛіНо езі, иі диет ІіЬгит 
апіе коз ѵіціпіі диггидие аппоз пето зирегзШет еззе ЛіѵіпаЬаі, із 
/ат ѵеі ариЛрориІоз диі/иге сіѵііі Котапо поп ге§ипіиг, — іп 
та%по копоге, ариЛ позігоз аиіет /игесопзиііоз отпез іп зиреі- 
Іесіііі регпесеззатіа кадеаіиг. Воѳскіи#. 

Оаіиз іп ехрозіііопе іапіа регзрісиііаіе еі ЛісепЛі зітріісі- 
іаіе изиз езі, иі НегоЛоіит риз патгаге оріпеге. 

Н и з с Ь к ѳ. 





ФЛОРЕНТИНСКІЙ СПИСОКЪ 
обнимаетъ слѣдующія сочиненія Гая: 

Ай ѳйіскит ргоиіпсіаіе РфХіа Х-(3. 
Ай Іѳ&ез (Іиііат еі Раріат Рорраеат) РфХіа 8вмс«вѵгв. 
Ай ѳйіскит игЪісит [в. ргаеіогіз игЪапі] ц&ѵа га воредвѵга 

(ЗфХіа 8еха. 
Аигѳоп | Аигвогит в. Кегит уш)і\діапагит\ рфХіЯ едаса. 

Да>8еха8еХтйо [в. ад, Ь. XII іаЬиІагит\ РфХіа е&. 
Іпзкікикоп [Ітіііиііопит] (ЗфХих тгааіра. 
Бе аѳгЬогит оЫідакіопіЪиз РфХІа 
Бе тапи тіззіопіЪиз РірХіа трих. 
Рійеі соттіззоп [Рідеісоттівеогигп] рфХіа 8оо. 
Бѳ сазіЬиз РфХюѵ еѵ. 
Ее^иіагіоп [КедиІагит\ рірХюѵ еѵ. 
БокаІІСІОП [Роіаіісіогит в. де Не ихогіа] рфХюѵ вѵ. 
Гтео&ірсаріас [Ад /огтѵіат КуроіЫсагіат\ РфХюѵ вѵ. 

Кромѣ того находятся въ Днгестахъ указанія на слѣдующія 
сочиненія: 
Ай ѳйіскит аейііішп сигиіінт ИЬгі йио. 
Ай Іе&ет О-Исіат ІіЪег зіп&иіагіз. 
Кедиіагит ИЬгі кгѳэ. 
Бе ІасШз Меі соттіззіз ІіЪег зш#ц1агіз. 
Ай 8С. ТегкиШапит ІіЪег зіп^иіагіз. 
Ай 8С. ОгрЪШапит ІіЪег зіпдиіагіз. 

Императоръ Юстиніанъ (Сопзі. Опшеш геір. § 1.) упоминаетъ 
еще о другихъ трудахъ Гая: 
„Іп Ъіз аикет зех ИЬгіз Сап позкгі Іпзкікикіопез ѳк ИЬгі зіп- 
„бпіагез 4ааккаог, ргітиз йе іііа иекеге ге ихогіа, зесипйиз 
„йе Шеіі», ек кегкіоз пес поп циагкиз де шіатепіів еі де Іе- 
„даЫз сошттегаЪапкиг“. 



4 

I. ИЗДАШЯ ИНСТИТУЦІЙ ГАЯ. 

1) Сгаіі Іпзкікикіопит Соттѳпкагіі IV. е сойісе гезсгірко Ьі- 
ЫіокЬ. сарікиіаг. Ѵегопепзів аизрісііз гед. зсіепк. асай. 
Вогизз. папе ргішит ейікі (а Іо. Егій. Ьий. в о е з е Ь ѳ п). 
Асе. кгадтѳпкит ѵекегіз ІСкі йѳ зоге йзсі ех аШз е]из<1. 
ЪіЫіокЬ. тетЬгапіз ігапзегіркит. Сит каЪиІіз аѳгеіз. Вѳ- 
гоі. Кеітег (ейікіо ргіпсерз). 1820. 8°. 

2) йигіз сіѵШз ѳсіода—^иа сопкіпепкиг: Сгаіі Іпзк. соттепк. IV. 
ІЛріапі гедиі. екс. Ай изит ргаеіѳскіопит. Рагіз. Еащак. 
1822. 12°. р. 19—217. (неудачная работа). 

3) Сгаіі Іпзкікик. Соттепк. ГУ. Е сой. гезег. ЪіЫ. Ѵегоп. 
а Егій. Віиіітіо ікегит соііако зесипйат ейік. Іо. Егій. 
Ьий. СгоезсЬеп. Ассей. кгад. ѵек. ІСкі йе ^иге йзсі 
ѳкс. Сит каЪиІіз аегі іпсізіз. Вегоі. Кеітег. 1824. 8°. (Это 
изданіе имѣетъ важное значеніе). 

4) Сгаіі Іпзк. Соттепк. ГѴ. Ьірз. Нагктапп. 1825. 8°. (Кийе 
ороз). 

5) Изданіе Гешена опять появилось въ 1827 году въ Па¬ 
рижѣ подъ заглавіемъ: В о и 1 ѳ к: Іпзк. йе Сгаіиз гёсѳт- 
тепк йёсоиѵегкез йапз ип раіітрзезке йе Іа ЪіЫіокЬёчие 
йп сЬарікге йе Ѵегопѳ (съ переводомъ и объясненіями). 

0) Ѳніі Іпзк. соттепк. IV. ай ййет зѳеппйаѳ ейікіопіз Вѳго- 
Ііпепзів ейікі. Ргаетізза езк соттепкакіо йе ѵіка ек зегір- 
кіз Сгаіі (Сига Котиаійі Н и Ь е). Ѵагэоѵіае. Туріз зсЬо- 
Іагиш Рііагит. 1827. 8°. (Этотъ трудъ до сихъ поръ 
удерживаетъ свое значеніе). 

7) Ѳніі ІСкі Іпзк. Сотт. ^иа^іит йе аскіопіЬиз гесепзиік, 
гезкікиѳге сопакиз езк, айпок. регрекйат ІіЪгиищие оЬзег- 
ѵакіопит ай^ѳсік Аид. Сгиіі. Н е 11 к ѳ г. Вегоі. Кеітег. 
1827. 4°. 

8) Сгаіі ек «Гивктіапі Іпзкікикіопеззшіз Кот. Кесодпоѵегипк, 
аппокакіопет афесептк сощипсказчив ейійегипк Сіѳт. 
Аид. Саг. К1 е п г е ек Ейиагй В о ѳ с к і п д. Вегоі. Кеі¬ 
тег 1829. 4°. 

9) ваіі Іпзк. соттепк. ^иакио^. Сига Аид. Сиіі. Н е 11 к ѳ г. 
Вопи. Магсиз. 1830. 16°. (Это изданіе Гая вошло въ 
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составъ: Согрогіз ]ш із апЦіизііпіапі сопзіііо ргоіеззогиш 
Вопиепзійш ейііі еіс. Воппаѳ. 1835 зеч.). 

10) «Іиііз сіѵіНз ѳсіо&а циа_еопііпепіиг: О-аіі іпзііі. сотт. 
ІУ. Ай изит ргаеіесііопит. Рагіз. ѲоЪеІеі. 1832.12°. 

11) Сгаіі Іпзі. сотт. чиаіиог. Ай ѳхетріит а I. Р. Ь. Ѳое- 
зсЬепіо Вегоі. а. 1824. ейііиш гесо&пііі аЦие етепйаіі 
(аЬ Ей. В о е с к і п $). Вопп. Магсиз. 1837. 12°, (=ейіі. 
т. 1). 

12) Іпзіііиіез йе Гѳтрегеиг Лиэііпіеп еіс. Кесиѳіі риЫіё раг 
М. В1 о п й ѳ а и. Рагіз. 1838. 1839. П. 8°. іот. П. р. 
103-226 (ва^з). 

13) Сгаіі Іпзі. сотт. IV въ Ріогѳз )игіз апЦіизііпіапі р. Ьа- 
Ь о и 1 а у ѳ. Рагіз. 1839 (ориз іпиШе). 

14) Сгаіі Іпзі. Сотт. IV. Ех гесейз. еі сит соттепіагііз I. Р. 
Ь. ѲоезсЪепіі. Ориз ѲоезсЪепіі тогіе іпіеггиріит аЪэоІѵіі 
Саг. ЬасЬтаппиз. Вопп. Магсиз. 1841. 8°. 

15) ваіі Іпзі. Сотт. ^иа^ио^ розі СоезсЬепіі, НизсЪкіі Ьа- 
сЪтаппЦие сигаз геео#поѵіі Ей. Воескіпд. Сит 
аррепй. йеііпеаііопет зузіетаііэ иііѣ^ие Іпзіііиііопит 
орегіз ехЪіЪепіе. 1841. Вопп. Магсиз. 12°. (= ей. т. 2). 

16) Ѳаіі Іпзі;. Сотт. IV, ех тетЪгапіз йеіеіісііз Ѵѳгопепзіз 
ЪіЫіоіЬесаѳ сарііиіагіз егиіі Л. Ргій. ѲоезсЪеп. Асе. 
ѵѳіегіз ІСіі йѳ .іиге Язсі іга<?тепіит ех аіііз е^изй. ЬіЫ. 
тетЪгапіз ігапзегіріит. Саг. ЬасЬтаппиз ай зсЬейаз Ѳое- 
зсЬѳпіі, Ноііѵе&іі, Віитіі гесо^поѵіі. ѲоѳзсЪепіапа ейіііо 
іегііа. Сит ІаЪиІіз аегі іпсізіз. Вегоі. Кеітег. 1842. 8°. 

17) Іпзіііиіез йе Ѳаіиз, ігайиііез еі аппоіёез аѵес 1ѳ іехіе еп 
ге&агй раг М. Ь. Ботеп^еі. Рагіз. 1843. 8°. 

18) Іпзііі. Сгаіі съ французскимъ переводомъ изд. Реііаі. 
Рагіз. 1844. 

19) Ліігіз сіѵіііз рготріиаі'іит ай из. ргаеіесііопит гесѳпзиіі (?) 
Ей. ЬаЪоиІауе. Ьеірзіаѳ (зіе) арий МісЬѳІзоп. 1845. 

20) Іпзі. Ѳаіі въ Лигіз сіѵіііз ЕпсЬігійіит ай из. ргаеіесііопит 
р. Б и с а иг г о у. Рагіз. 1850.1 ѵоі. 

21) Ѳаіі Іпзі. сотт. IV. Тегііит гѳео&поѵіі Ей. В о ѳ с к і п & 
1850. Воппае. ар. Магсит. 12°. (=ей. т. 3). 

22) Іпзі. Ѳаіі въ Мапиаіе ^игіз зупоріісит ей. Р ѳ 11 а і. Ра¬ 
гіз. 1854 (ейіі. ргіта). 

23) Ѳаіі Іпзііі. сотт. IV. ѳтепйаѵіі -Е. Воескіп^. (^цаг- 
іа ейіііо. Ьірзіае. 1855. 12°. (=ей т. 4). 
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24) ІзШлшопі йі Скунз еоттепкаг) чиаккго кезко, ѵегзіопе е 
поке еоп іпкгойигіопѳ е аррепйісі (ЪіЫіокеса діигійіса кео- 
гісо—ргакіса риЫісака рег сига (1е11 Сгіизерре Те- 
<1 е ѳ с Ь і). Уегопа. 1857. 

25) Іпзкік. Сгаіі въ Мапиаіе ^игіз Йупоркісит р. Р е 11 а к, аі- 
кега ейікіо. Рагіз. 1858. 

26) Іпзкікикіопит ек гѳ^иіагит зигіз готапі зупка^та ейійік 
ВийоІрЬиз Сг п е і з к. Ьірз. 1858. 8°. 

27) Сгаіі Іпзк. сотт. IV. Ѵегопае е раіітрэезко йерготкі ^иоз 
рго зиіз ѵігіЬиз кепкак гиЬгісіз, айпокакіопіЪиз, аййікіопі- 
Ьиз ѵегзіоі^ие ікаііса ехріапагѳ циаециѳ Ьиси8^ие рго- 
йікае ейікіопез когкииае зизкіпегипк йатиа загсіге Ргапе. 
Ь і з і и з. Ѵоі. I. Сотт. I. Воіо&па. 1859. 

28) Скііі Іпзк. ,)иг. сіѵ. соттепкагіі IV гесепзиік Е. НизсЬке. 
Ьірз. 1861 (ргіта зераіака ейікіо). 

29) Лигізргийѳпкіае Апке,)и8кіпіапае чиае вирегзипк. Іи изит 
тахітѳ асасіетісит сотрозиік, гесепзиік, айпокаѵік Ейи- 
агйиз Н и вс Ь к е. р. 83—327 (Скуиз). Ьірз. 1861. (ргіта 
ейікіо). 

30) Іпзк. Скііі въ Мапиаіе ^игіз зупоркісит ей. Р е 11 а к. Ра- 
гіз. 1862. (кѳгкіа ейік.). 

31) Іпзкукисуе Скуа рггероізгсгуі, имга^аті оракггуі і ріето- 
кѵбг йойаі Бг. Теойог Буйуйвкі. У'агзгаѵа I. 
П. гезгук. 1865. (Ср. критическія замѣчавія ироф. До¬ 
ля въ: Сгазорізшо розчѵі§сопе ргалѵи і итіе^іпоЗсіот ро- 
Іікусгпут.—Кгакбѵ. 1865. гезгук VI. VII). 

32) Сгаіі Іпзкікикіопѳз Сойісіз Ѵѳгопепзіз аро&гарЬшп ай Сгое- 
зсЬепі, Но11\ѵе&і, ВІиЬшіі всЬейаз сотрозікит зсгірзік 1а- 
рійіЬизяиѳ ехсеркатзсгіркигат риЫісаѵікЕйиагйиз Воес- 
к і и д. Ассеззегипк воезсЬепі йе сойісе Ѵегопепзі ргае- 
іакіо ек іпсегкі аискогіз йе ^иі'е бзсі ^иае эирегзипк. Ведіае 
зсіепкіагит Асайетіае Вегоііпепві йейісакит ориз. Ьірз. 
1866. (Ср. ЕеікзсЬ. I. КесЬкз&езсЬ. В. V. 1866 р. 357). 

33) Іпзкікикез йе Саіиз сопкепапк 1ѳ кѳхке ек Іа кгайискіоп еп 
ге^агй аѵес 1е соттѳпкаігѳ аи—йеззоиз раг М. Ь. Б о- 
т ѳ и ? е к. Рагіз. 1866. Ноиѵеііе ейікіоп. 

34) Ѳаіі Іпзкік. ай сойісіз Ѵѳгопепзіз ародгарЬшп ѳтепйаѵік ек 
айпокаѵік Е. В о е с к і п Ьірз. 1866. (= ей. т. 5). 

35) Лигізргийепкіае Апке^изкіпіапае ^иаѳ зирегзипк. Іп изит 
тахітѳ асайетісит сотрозиік, гесепзиік, айпокаѵік Е. 
НизсЬке. Ейікіо аікега. Ьірз. 1867. р. 83—327 (Скупе) 
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36) (З-аіі Іпзііі. зпгіз сіѵіііз соттепіагіі ІУ гесепзиіі Е. 
Н из сЪ ке. Аііега зерагаіа е<!Шо. Ырз. 1867. 

37) (Заіі Іпзіііиііопез въ N070111 ЕпсЪігійіоп )игіз готапі. ей. 
СИ г а и й. Рагіз. 1873. 

38) Лигізргийепііаѳ АпЦіизііпіапае яиае зирегзипі. Іп изит 
тахіте асайетісит сотровиН Е. Н и з с Ь к е. Ейіііо 
іегііа. Ырз. 1874. 

39) (*аіі Іпзііі. въ Мапиаіѳ ^игіз зупоріісит ей. Р е 11 а і. 
(^иагіа ейіііо. Рагіз. 1874. 

40) (З-аіі Іпзіііиііопит соттепіагіі чиаіиог. Сойісіз Ѵегопеп- 
зіз йепио соііаіі ародгарЪит сопіесіі ѳі іиззи Асайетіаѳ 
ге&іае зсіѳпііагит Вегоііпепзіз ейійіі (Зиііеітиз 8 і и й е- 
т и п й. Ргозіаі Ьірзіаѳ арий Заіотопет Ніггеі а. 1874. 

41) (Заіі Іпзіііиііопез съ англійскимъ переводомъ и коммен¬ 
таріемъ изд. Р о з 1; е. Охіогй. 1875. 

42) (З-аіі Іпзііі. оъ англійскимъ переводомъ изд. А Ь й у а п й 
"ѴѴ а 1 к е г. СатЪгій&ѳ. 1876. 

43) Р о 1 е п а а г В. I. Зупіа^та Іпзіііиііопит поѵит. (Заі 
іпзіііиі. .іигіз сіѵіііз Еотапі зесипйит (Зиііеіті Зіийе- 
типй Сой. Уѳг. соііаііопет ейій. етепй. поіізцие іііизііа- 
ѵіі, аррозіііз Лизііпіапі ІпзіііиііопіЪиз, Из диійет ех гѳ- 
сепзіопе Раиіі Кгие^ег Сеге гереііііз, ай Іосоз йерегйііоз 
Іитіпа аф'есіі ех ерііоте (Заіапа, ТЛріапі ііа&тепііз аіііз— 
Чие. Ьи^йипі Ваіаѵогит. 1876. 8°. 

44) Сіаіі Іпзіііиііопез. Ай. Сой. Уѳг. аро^гарЬит Зіийетипйіа- 
пит іп изит зсЬоІагат ейійегипі Раиіиз К г и ѳ & е г 
еі (Зиііеітиз Зіийетипй. Іпезі ерізіиіа сгіііса 
ТЬеойогі Моттзѳп. Вѳгоі. 1877 (Ср. Еііііпд въ Іеп. Ыіі. 
2еіі. 1877. р. 687). 

45) (Заіі Іпзііі. ^иг. сіѵ. соттепіагіі чиаіиог гесепзиіі (зесип¬ 
йит Зіийетипй) Е. Н и з с Ь к е. Тегііа зерагаіа ейШо. 
1878. Ырз. 

46) йигізргийепііае АпЦіизііпіапае яиаѳ зирегзипі. Іп изит 
тахіте асайетісит сотрозиіі Е. НизсЬке (ех ірзо 
аро^г. Зіийетипйіапо). Ейіііо ^иа^^а. р. 148—408 (Скуиа). 
Ырз. 1879. 

47) Іпзіііиііопит еі ге§и1агит ^игіз Еотапі зупіадоа ейійіі 
ЕийоірЬиз С п е і з і (аііега ейіііо зесипйит аро&г. 
Зіийѳтипйі). Ырз. 1880. 

48) ТЬе іпзіііиіѳз оі (3-аіиз апй Еиіѳз оі ІЛріап. ТЬе Іогтег 
ігот Зіийетипйз аро^гарЬ оі іЬе Ѵегопа сойѳх ѵііЬ ігапд- 
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Іаііоп апД покез сгікісаі аші ехріапакогу аші соріоиз 
аІрЬаЪекісаі Ді^езк Ъу I аш ез М и і г Ь е а Д. ЕДіп - 
Ъиг&Ь. 1880. 

49) Іпзкікикеэ Дѳ Оаіиз Д’аргёз Гаро&гарЬшп Де ЗкиДетипД раг 
Е г п е з к Б и Ь о і 8. Рагіз. 1881. (ср. Мѳгкеі въ 2еікзсЬ. 
Д. Заті&пу. 8кіЙ. і. КесЫз^ѳвсЬ. IV. В. р. 143). 

50) Ѳ-аіі Іпакікикіопез аД соД. Ѵегоп. аро&г. ЗіиДѳтипДіапит 
поѵіз сигіз асіит іп из. зсЬоІаі'ит ікегит еДіДегипк Р. 
Кгие^ѳг ек Ѳиііѳітиз ЗкиДетипД. *Епзипк 
зирріетепка аД соД. Ѵегоп. аро^г. а ЗІиДетипДо сотрозі- 
ка. Вегоііпі. 1884. 

51) А Ь Д у апД \Ѵ а 1 к е г. ТЬѳ соттепкагіез о$ Ѳ-а^из апД 
гиіез оГ ІЛріап. ТЫгД еДікіоп. СашЪгіД&е. 1885. 

52) С о &1 і о 1 о. Мапиаіе Дѳііе копй Деі Дігікко Вотапо зесоп- 
До і іізиікакі Дѳііа ріи гесепіе сгШса Моіо&іса ѳ ^іигіДіса 
сопкѳпепке 1е ХТТ каѵоіе, 1ѳ ізкікиг. Ді Сгаіо, Ді Оіиакіпіа- 
по, іі Бідезко зізкетакісо. Рагке I. іп 8°. Тогіпо. 1885. 

53) «ТигізргиДепкіаѳ АпЩизкіпіапаѳ ^иае зирегзипк. Іп изшп 
гоахіте асаДѳшісит еотрозиік (аД арортаріхит ЗкиДѳтип- 
Ді) Е. НизсЬкѳ. (^иіпка еДікіо. р. 148—410 ((ЭДиз). 
1886. (ср. ДеикзсЬѳ ІпМегакиггеііип&. 1887. р. 871). 

II. ПЕРЕВОДЫ ИНСТИТУЦІЙ ГАЯ. 

1) Біе Іпзкікикіопеп—Соттепкагѳ Даз Ѳіциз. Айз Дет Ьак. 
йЬегзекгк и. тік Апт. Ъе&іеікек ѵоп СЬгізкіап ѵоп Вг.оск- 
Дог іі I. В. 1824. 8е. 

2) Іпзкікикез Де Оаіиз—кгаДиікез еп &ап<}. раг I. С. Е. Вои- 
1 е 4. Аѵѳс Де покез. Рагіз. 1827. 8°. Ср. Иэд. Гая N1’. б. 

3) Іпзкікикез Де Оаіиз кгаДиікез ек аппокёез раг Е. Б о т е п- 
5 ѳ к. Рагіз. 1843. Ср. изд. Гая №. 17. 

4) Іпзкікикез Де Оаіиз кгаДиікез раг С. А. Р ѳ 11 а к. Рагіз. 
1844. Ср. Изд. Гая №. 18. 

5) Ізкікигіопі Ді (ЭДиз соттепкаг] ^иак11•о кезко ѵѳгзіопе 
ѳ поке. Ѵѳгопа. 1857. ср. изд. Гая №. 24. 

6) Діѳ Оао'апізсЬеп Іпзкікикіопеп—Соттѳпкагіѳп йЬегзекгк топ 
Бг. ВескЬаиз. Вопп. 1857. 

7) Оаіо яиаккго соштѳпкаті Деііе Ізкікигіопі ѵоі&агіггатѳпко 
гізсЬіагакі ѳ_гітѳпДакі Ді Р г. Ь і з і. Ѵоі. I іі ргі- 
то соттепкагіо. Воіодпа. 1859. Ср. нвд. Гая №\ 27. 
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8) Іпзіуіисуе О-я^а рггероізгсгуі Бг. Теойог Бубуіізкі. 
Т7агзга\уа. I. П. гѳзгуі. 1865. Ср. изд. Гая. №. 31. 

9) ІпзІіЬиІез йѳ Оаіиз. СопЪепапі Іа Ігабисііоп еп гедагб аѵес 
1е соттепіаіге раг М. Ь. Ботѳп&еЬ. (аііега ѳйіііо). 
Рагіз. 1866. Ср. изд. Гая №. 33. 

10) Институціи Гая съ англійскимъ переводомъ изд. Р о з Ь е. 
Охіогб. 1875. ср. изд. Гая №. 41. 

11) Институціи Гая съ англійскимъ переводомъ изд. АЪбу 
еі Ѵ7 а 1 к ѳ г. СатЪгЫ&е. 1876. ср. изд. Гая №. 42. 

12) ТЬѳ іпзШмІѳз оі (ЭДиз \?Н.Ь Ігаизіаііоп Ьу ^ а т ѳ з 
М и і г Ь ѳ а <1. 1880. ср. изд. Гая. №. 48. 

13) А Ь (1 у апб "Ѵ7 а 1 к ѳ г. ТЬѳ соттепіагіез оі Ѳ-а^оз апб ги- 
Іез оі ІЛріап Ігапвіаіесі \ѵііЬ поі,ѳз. ТЫгбебШоп. Сат- 
Ьгій^е. 1885. ср. изд. Гая. №. 51. 

14) Институціи Гая съ объяснительнымъ словаремъ. Перевелъ 
и составилъ Д. Р а с с н ѳ р ъ. С. Петербургъ 1888 (жаль, 
что редакторъ перевода, котораго языкъ отличается 
впрочемъ ясностью, не обратилъ болѣе вниманія на юри¬ 
дическую терминологію и не постарался уразумѣть точ¬ 
нѣе опредѣленія Гаевыхъ Институцій. Переводъ служитъ 
пособіемъ для учащихся, а потому его долженъ отличать 
правильный способъ выраженія). 

III. СОЧИНЕНІЯ КАСАЮЩІЯСЯ ГАЯ. 

1) О. О. Н а а Ь о 14, огаііо цпапіпш й-исіит серегіі іигізрг. 
Вот. еі ипіѵегза апікціііаііз со&пШо ѳ гесепз іпиѳпііз 
баіі Іпзі. кѳшііпіз. Ьірз. 1820; также въ НаиЬоШ оризс. 
Іош. I. р. 665—84. 

2) Б і И. т а г, <1ѳ потіпѳ, аеіаіе, зѣасШз ас зсгірііз 6-аіі ІСІі 
Вотапі. Ьірз. 8р. I. 1820. 

3) Ойо, Іепіат. аб Ѳаіит. Ьірз. 1821. 
4) К. В. Вгіпктапп, поіае зиЬВапеаѳ аб О-аіі Іпзі. 

сотт. 1821. 

5) Е 6. О- а п з, ЗсЬоІіѳп гит (ЭДиз. Вегоі. 1821. 
6) ЛѴісЬег ѵап 8ѵіпбегеп, соііаііо Іпзі. .Іизі. с. Іпзі. 

Оаі... аЬ іпШо і^ие аб Іос. <1е іиіеііз. 1821. 

7) Е ѵег Биропі, бізциізШопез іпсоттепіагіит ГѴ. Іп- 
зШиІіопит. 1822. Ср. ТЬётіз ои ЫЫіоіЬ. би ^Ш'ізсопз. кого, 
ІУ. Рагіз. 1822. р. 451—469. 
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8) С. А. Бош. II п і е г Ь о 1 г п е г, соіуесіигае де зирріеп- 
діз Іасипіз, ^иае іп Сгаіі Іпаі. сошшепіагіо IV. оссиітипі. 
Ѵгаіізі. 1823. Ср. Биропі въ ТЬёшіз еіс. Іот. VI. Рагіз. 
1824. р. 86—100. 

9) Ед. 8с Ь г а дег, \ѵаз &еѵгіппІ діѳ гйт. ЕесМз^езсЫсМе 
дигсЬ 6а]из Іпзіііиііопеп? Айз деп НѳідѳІЬ. даЬгЬ. Ьезоп- 
дегз аЬдедгискІ. НеідеІЬ. 1823. 

10) А г т і п. Сг и і 1. де II з 1 а г, де ^иге сіѵііі ех ^епиіпіз 
Сгаіі сотт. Ьаигіепдо. Сг0Шп&. 1823. 

11) Непг. Ед. Бігкзеп, Веіігйде гиг КгШк еіпгеіпег 
8іе11ѳп іп дез Сгаіиз Іпзііі.., въ ѴегзисЬе гиг КгШк. еіс. 
Ьірз. 1823. р. 104-136. 

12) I о. Р о 11 е г ѵ а п Ь о о п., Соііаііо Іпзі. Лизі. сит ваіі 
Іпзк. Сггопіпд. 1823. 

13) К. 1.1. Е. Б а 1 у, де сопІгасЫЬиз зес. огд. ІпзШ. соіі. с. 
Сгаіі сотт. Ь. В. 1823. 

14) Е1 у е г з, рготріиагіит (ОДапит. ОоеШп^. 1824. 
15) Сгаіиз ипд зѳіпе ВеагЪеіІег. въ .Іеп. А11&. Ьіі. 2еі4. 1825. 
№. 146.... 51. р. 210—243. 

16) А. V. ѵ о п 8 с Ь г о е I ѳ г, ІІЬегзісЬІ дег зеіі 1813 Ьезоп- 
дегз дигсЬ содд. гевсгіріі пеиепідескіеп 8Шскѳ еіс. въ 
Нѳгтез одег КгШзсЬе ЛаЬгЪ. дег Ьіі. ѵоі. XXV. Ьірз. 
1826. р. 289—312. 

17) Сот. Лас. ѵ а п Аззѳп, адпоіаііо ад Іпзі. Сгаіі 
сотт. I. Ь. В. 1826. 

18) I. V. ез Іг і к, адпоіаііо ад Іосит Сгаіі ІшІ. де зропзо- 
гіЬиз йдеіргот. еі йде^ззог. еі ад Шиі. Ега&. Ѵаііс. де 
ѳхсизаІіопіЬиз. Ь. В. 1826. 

19) РЬіІ. Ед. НизсЬке, гиѵ КгШк ипд Іпіѳгргеіаііоп 
ѵоп Сгаіиз ІпзШиііопеп въ Зіидіеп дез г. ЕесЫз. ТЬеіІ. I. 
1830. Вгезіаи. р. 168—336. 

20) Ед. Р и 5 & ё, оЬзегѵаііопез диае де ^игѳ сіѵііі. Вопп. 1831. 
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1Н8ТШШ0ШМ САП С0МШТАКГО81. 

Бе }чге сітШ еі паіигаіі. 

1 ’ Отпез рориіг, диі ІвдіЬив еі тогіЬш гедипЫг, раг¬ 

ііт то ргоргго, рагііт соттипг отпгит гиге иЫпіиг; 

пат дио<і <?ш^ие рориіив ірве ѳіЬі іиѳ сопзіііиіі, Ш 
ірзіив ргоргіаш езі иосаіи^иѳ іиѳ сіиііе, чиаві іив рго- 
ргіиш сгиіІаНз; диоіі иего паіигаііз гаііо іпіег ошпез 
Ьошіпеѳ сопзіііиіі, і<1 арисі отпев рориіов регае^ие си- 
ѳіосіііиг иосаіи^ие іиз ^епііит, ^ааві ^ш> іпге отпев 
^епіез иіипіиг. (еі) рорпіив ііацие Котапив рагііт вио 

О гражданскомъ правѣ м естественномъ. 

1 Всѣ народы, которые управляются законами и обыча¬ 
ями пользуются частью своимъ собственнымъ правомъ, 
частью общимъ правомъ всѣхъ людей: и такъ, то право, 
которое каждый народъ самъ для себя установилъ, есть 
его собственное право и называется правомъ гражданскимъ, 
какъ бы собственнымъ правомъ, свойственнымъ самимъ 
гражданамъ. А то право, которое между всѣми людьми 
установилъ естественный разумъ, примѣняется и защища¬ 
ется одинаково у всѣхъ народовъ и называется правомъ 
общенароднымъ, какъ бы правомъ, которымъ пользуются 
всѣ пароды. Такимъ обраэомъ и римскій народъ польэу- 

§ 1. Ср. § 1. 3. де іиге паі. (1, 2). Ь. 9. Б. 1,1. Ь. 1. § 4. Б. 1,1. Ь. 1, 
рг. Б. 41,1. 
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ргоргіо, рагііт соттипі отпіит Ьотіпит іиге иіііиг. 
диае зіп§и1а циаііа зіпі, виіз Іосіз ргоропетиз. 

2 Сопзіаі аиіет ]из сіѵііе рориіі Котапі ех Іе^іЬив, 
рІеЬізсіІів, зепаіивсопзиіііз, сопзІіІиІіопіЬиз ргіпсіршп, 
еііісііз еогит, 4иі іав есіісешіі ЬаЬеиІ, гевроозів рги- 
йепііит. 

3 Ьех езі, чпо<1 рораіиз іиЬеІ аЦие сопзіііиіі. рІеЬіз- 
сііит езі, ^ио<1 рІеЬв іиЬеІ аЦие сопзіііиіі. рІеЬз аиіет 
а рориіо ео (Іівіаі, цио<1 рориіі арреііаііопе ипіиегзі сіігз 
зі§пійсапІиг, соппишегаііз еііат раігісіів; рІеЬів аиіет 
арреііаііопе зіпе раігісіів сеіегі сіиев зі^пійсапіиг; ип<1е 
оІіт раігісіі бісѳЬапІ рІѳЬівсіІів ее поп Іепвгі, ^иіа зіпе 
аисіогііаіѳ еогит Гасіа еввепі; ве<1 ровіеа | Іех Ногіеп- 
віа Іаіа езі, циа саиіит ѳзі иі рІеЬівсіІа ипіиегвит ро¬ 

ется отчасти своимъ собственнымъ правомъ, отчасти пра¬ 
вомъ, общимъ всѣмъ людямъ. Въ своемъ мѣстѣ мы ука¬ 
жемъ на особенности каждаго права въ отдѣльности. 

2 Гражданское право римскаго народа состоитъ изъ зако¬ 
новъ, рѣшеній плебеевъ, постановленій сената, указовъ им¬ 
ператоровъ, эдиктовъ тѣхъ сановниковъ, которые имѣютъ 
право издавать распоряженія, и изъ отвѣтовъ юри¬ 
стовъ. 

3 Законъ есть то, что народъ римскій одобрялъ и поста¬ 
новилъ; плебейское ріъшеніе есть то, что плебеи одобряли 
и постановили. Плебсъ же отличается отъ народа тѣмъ, 
что словомъ народъ обозначаются всѣ граждане включая 
сюда и патриціевъ; нанменованіемъ же плебса обознача¬ 
ются прочіе граждане, за исключеніемъ патриціевъ. Вотъ 
почему то патриціи нѣкогда утверждали, что постановле¬ 
нія плебеевъ для нихъ не обязательны, такъ какъ они со¬ 
ставлены безъ ихъ соиэволевія и участія. Но впослѣд¬ 
ствіи изданъ былъ законъ Гортѳн8Іевъ, которымъ было 
опредѣлено, чтобы постановленія плебейскихъ собраній бы¬ 
ли обязательны для всего народа. Такимъ образомъ рѣше- 

§ 2. Ср. § 3. 3.1,2. Ь. 7. рг. I). 1, 1. Івіаопи. Огфпев. 6. 9. § 2. Ь. 6. 
§ 1. 0.1,1. 

$ 3. Ср. в 4. 3. '1, 2. Ь. 2. 8 8. Р. 1, 2. Ь. 1. 2. Р. 1,3. 
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риішп іепѳгепі; і^ие ео шодо Іе^іЬав еіаедиаіа зипі. 
4 Зепаіизсопзиііат сзі, чш><1 вепаіав іаЬе( аЦие соп- 

віііиіі, ійцие 1е§із аісет орііпеі, циатиів циае* 
вНит. 

5 СопзШиІіо ргіпсірів еві цио4 ітрѳгаіог Йесгѳіо иеі 
ѳсіісіо иеі ерівіиіа сопвіііиіі. пес ипциат диЬіІаІит еві, 
^шп ісі 1е$ів иісеш орііпеаі, сит ірве ітрегаіог рег 1е- 
^ет ітрегіит асліріаі. 

6 \Шісіа зипі ргаесеріа еогит, уиі іи» есіісепдл На- 

Ьепі). іив апіет е<1ісеп<1і ЬаЬепІ та&івігаіив рориіі 
Котапі; ве<1 атрііѳзітит іиз еві іп егіісіів сіиогит ргае- 
Іогит, игЪапі е( рѳге^гіпі, циогит іп ргошпсіів іигіз- 
йісііопепі ргаевійев еагит ЬаЬепІ; Нет іп ейіоііз аеёі- 

нія плебеевъ поставлены была наравнѣ съ настоящими за¬ 
конами. 

4 Сенатское постаноленге есть то, что сенатъ повелѣваетъ 
и уотановляетъ: оно имѣетъ силу закона, хотя это было 
опорно. 

5 Указъ императора есть то, что постановилъ императоръ 
или декретомъ, или эдиктомъ или рескриптомъ; и никогда 
не было сомнѣнія въ томъ, что указъ императора имѣетъ 
силу настоящаго закона, такъ какъ самъ императоръ пріо¬ 
брѣтаетъ власть на основаніи оообаго закона, (который 
придавалъ императорскимъ распоряженіямъ силу закона). 

в Эдикты суть постановленія и предписанія тѣхъ санов¬ 
никовъ, которые имѣютъ право ихъ издавать. Право же 
издавать эдикты предоставляется должностнымъ лицамъ 
римскаго народа; самое важное значеніе, однако въ этомъ 
отношеніи, имѣютъ эдикты двухъ преторовъ—городокаго 
и иностраннаго, юрисдикція которыхъ въ провинціяхъ при¬ 
надлежитъ ихъ намѣстникамъ. То же самое относится 

$ 4. Ср. $5.3. 1, 2. Ь. 9. Б. 1, 3. Ь. 2. § 9. Б. 1, 2. 
§ 5. Ср. § 6. 3.1, 2. Ь. 1. Б. 1. 4. Ь. 2. 8 11. Б. 1, 2. Сісего, 4е ВериЫіса. П. 

13.17.18. 20. О Іех Ішрегіі иія Іех Векіа ср. Ь. 3. С. 6. 23, Ь. 14. 
§ 1. Б. 40,1. Сопаі. Бео апсіоге § 7. 

$ 6. Ср. § 7. 3.1, 2. Сіе. лй АШс. 6,1, § 16. Ь. 2. § 10. Б. 1,2. Ь. 7. § 1. Б. 1,1. 
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Ишп сигоіішп, ^ио^шп іигЫісІіопет іп ргоиіпсіів рори- 
Н Котапі ^иае$^оге6 ЬаЬепі; пат іп ргопіпсіав Саезагів 
отпіпо диаевіогез поп тіиипіиг, еі оЬ і<і Ъос едісіит 
іп Ыв ргоиіпсіів поп ргоропііиг. 

7 Кевропва ргиіепііит випі зепіепііае еі оріпіопев ео- 
ттп ^иіЬив рѳгтізвит езі іига сопйеге. ^иогит отпіит 
ві іп ипига зепіепііае сопсиггппі, і<1 дио<1 ііа вепііипі, 
Іе^ів иісего орііпеі; ві иего (Іівзепііипі, ішіісі Іісеі ^иат 
иеііі вепіепііат вѳ^ш; і^ие гезсгіріо (ііш Найгіапі еі- 
^пі&саіиг. 

Бе іугі8 Шѵівіопе. 

8 Отпе аиіѳт іив дио иіітиг, иеі аЛ регѳопаз регіі- 
пеі, иеі | а<1 гее иеі а<1 асііоаѳѳ. еі ргіиѳ шДеатив <іе 
регѳопів. 

къ эдиктамъ курульныхъ Эдиловъ, юрисдикцію которыхъ 
въ провинціяхъ римскаго народа имѣютъ квесторы. Въ 
императорскія хе провинціи квесторовъ вообще не назна¬ 
чаютъ, а потому въ этихъ провинціяхъ такой эдиктъ но 
обнародываетея. 

7 Отвѣты законовѣдовъ—это мнѣнія и сужденія юристовъ, 
которымъ позволено было установлять и творить право. 
Если мнѣнія этихъ лицъ оходятоя, то пріобрѣтаетъ силу 
эакона то, въ чемъ они согласны. Если хе мнѣнія юри¬ 
стовъ не согласны между собою, то судьѣ предоставля¬ 
ется право, слѣдовать тому мнѣнію, которое онъ считаетъ 
оамымъ лучшимъ,—чтб прямо выражается въ рескриптѣ 
блаженной памяти Адріана. 

О раздѣленіи права* 

8 Все право, которымъ мы пользуемся, относится или къ 
лицамъ или къ вещамъ (объектамъ) иди къ искамъ. Преж¬ 
де всего разсмотримъ значеніе лицъ. 

§ 7. Ср. § 8. Л. 1, 2. Ь. 2. § б. 47. а 1, 2. 
в а Ср. § 12. 3, 1,2.1* 1.0.1, б. 
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Бе сошНсіопе Ьопшгат. 

9 Еі ^иі<^ет ватта йіиізіо <1е іиге регвопагат Ъаео 
еві, диосі отпев Ьотіпев аиі ІіЬегі випі аиі вегиі. 

10 Кигвив ІіЬегогит Ьотіпат аііі іп^епиі випі, аііі 1і- 
Ьегііпі. 

11 Іп$епиі випі, диі ІіЬегі паіі випі; НЬегІіпі, диі ех іив- 
Іа вегпііиіе тапитізѳі випі. 

12 Кигвив ИЬегІіпогит (ігга випі депега: пат аиі сгиез 

Лотапі аиі Ьаііпі аиі <іедлНсіогит) питего випі. де 
^иіЬив віп^иіів (Ііврісіатив; ас ргіив сіе <1е<1іІісігэ. 

Бе йесШоіів ѵві Іе&ѳ Аеііа вепНа. 

13 Ье&е іициб Аеііа Зепііа саиеіиг, иі ^иі вегиі а <1огаі- 
пів роепае потіпе иіпсіі зг’пі, диіЬивие віі^таіа іпвогір- 
Іа віпі, сіеие циіЬиѳ оЬ похат чиаевііо Іогтвпіів ЬаЬіІа 

О правовомъ положеніи людей. 

9 Главное раздѣленіе въ правѣ лицъ состоитъ въ томъ, 
что всѣ люди—или свободны или рабы. 

10 Далѣе, изъ свободныхъ людей одни—свободнорожден¬ 
ные, другіе вольноотпущенные. 

11 Свободнорожденные суть тѣ, которые родились свобод¬ 
ными; вольноотпущенные—это тѣ, которые отпущены на 
волю ивъ законнаго рабства. 

12 Съ другой отороны есть три рода вольноотпущенныхъ: 
они или римскіе граждане, или латиняне, или покоренные. 
Разсмотримъ каждую группу отдѣльно: сперва погово¬ 
римъ о покоренныхъ съ оружьемъ въ рукахъ. 

О покоренныхъ съ оружіемъ въ рукахъ или о законѣ ЭлІя Сенція. 

13 И такъ, закономъ Элія Сенція постановлено, чтобы ра¬ 
бы, которые въ паказаніе были заключены господами въ 
оковы, клеймены горячимъ желѣзомъ, допрашиваемы пыт- 

§ 9. Ср. рг. Х1, 3. ь. 3. Б. 1, б. 
$ 10. Ср. § б. Д. 1, 3. Ь. б. рг. § 1. Б.1, б. 
$ 11. Ср. Ь. б. § 2. Б. 1, б. 
$ 12. Ср. ІЛріап. I. б. БовііЪепв. Не шапп тімІопіЬиа §§ 4 вея. 
§ 13. Ср. ІЛр. I, 11. Рапііпв. Зепіепііае гесѳріас. 4, 12. § 5 веч. Ь. 216* 

Б. 60, 16. 
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вй, еі іп ѳа поха Іиівзе сопиісгі зіпі, ’ ^шие иі іегго- 
аиі сит Ьезіііз (Іери^пагепі іга<1і1і еіпі, іпие Ішіига си- 
ѳіогііатие сопгесіі Гиегіпі, еі ровіеа иеі аЬ еойет <1оті- 
по иеі аЬ аііо тапитівзі, ѳіиѳйет сопіісіопів ІіЬегі йапі, 
сиіив сопйісіопів випі реге^гіпі (Ыііісіі. 

Бе рѳгертіпіа йей&ісііа. 

14 Ѵосапіиг аиіет (регедгіпі ЛедлЫсіг) Ьі циі ^иоп<Iат 
айиегзиз рориіиш Ботапиш агтіз зизсерііз ри^паие- 
гипі, ДеіпДе иісіі ее (1е<1і(1егоп(. 

15 Ниіиѳ ег^о Іигріішііпіз зегиоѳ циосипциѳ тоёо еі 
сиіизсип^ие аеЫіз тапитіззоз, еізі ріепо іиге ёотіпо- 
гит іиегіпі, пипщиат аиі сіиеѳ Котапоѳ аиі Ьаііпоз 
йегі Дісетиз, зей отпі тойо йейШсіогит питего сопѳіі- 
іиі іпіеііе^етиз. 

вами эа преступленіе и изобличены въ совершеніи тако- 
ваго, равно и тѣ, которые предназначены были бороться 
съ дикими животными и брошены были или на арену цир¬ 
ка или въ тюрьму, а затѣмъ были отпущены на волю или 
тѣмъ же самымъ господиномъ или кѣмъ—либо другимъ—, 
пользовались тѣми правами, которыя были предоставлены 
иностранцамъ, сдавшимся римскому народу. 

Объ иностранцахъ, покоренныхъ съ оружьемъ въ рукахъ. 

14 Регѳ&гіпі сіѳсШісіі называются тѣ, которые нѣкогда съ 
оружьемъ въ рукахъ сражались противъ римскаго народа, 
а затѣмъ, будучи побѣждены, сдались. 

15 Слѣдовательно рабовъ, подвергшихся такому безчестію 
и отпущенныхъ на волю въ какомъ бы то ни было возрастѣ 
и какимъ бы то ни было образомъ никогда не будемъ счи¬ 
тать римскими или латинскими гражданами, хотя бы они 
были въ полной собственности (по.іиѳ (^иігйііиіп и §ѳпЬіит) 
господъ, но всегда будемъ ихъ причислять въ покорен¬ 
нымъ и сдавшимся римскому народу. 

§ 14. Ср. ІвШ. Ог. 9. 4. § 49. ТЬеорЬіІив. I. б. § 3. 
§ 16. Ср. ІвЫ. Ог. 9. 4. § 60. 
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16 8і иего іо пиііа іаіі Іигрііисіте віі вегиав, тапитів- 
виш тосіо сіиет Котапит то<1о Ьаііпит йегі йісетив. 

17 Кат іп сшив регзопа ігіа Ьаес сопсиггипі, иі таіог 
віі аппогит Ігі^іпіа, еі ех іиге (}иігі(;іит сіотіпі, ѳі іи* 
еіа ас Іе^іііта тапитіввіопе ІіЬегеІиг, і<1 еві иіпдісіа 
аиі сеиви аиі іевіатепіо, із сіиіз Вотапив Гіі; віп иего 
аіциій еогига йеегіі, Ьаііпиз егіі. 

Бе тапитівзіопе тѳі сапвае ргоЬаііопе. 

18 (}ио<і аиіет <1е аѳШе ѳегиі гефгігііиг, Іе^е Аеііа 8еп- 
ііа іпІгоДисІига еѳі. пат еа Іех тіпогев ххх аппогит 
ѳегио8 поп аШег иоіиіі тапишіѳѳоѳ сіиеѳ Котапов Гіегі, 
Чиат ві шпДісіа, ари^ сопвіііит іивіа саиѳа тапитіѳ- 
8ІопІ8 айргоЪаІа, НЬегай Гиегіпі. 

16 Если же рабъ не подвергся такому безчестію, то онъ, 
будучи отпущенъ на волю, дѣлается или римскимъ или 
латинскимъ гражданиномъ. 

17 Именно лицо, удовлетворяющее слѣдующимъ тремъ 
условіямъ: если оно старше тридцати лѣтъ, было собствен¬ 
ностью господина но ивиритсиому праву и получило сво¬ 
боду вслѣдствіе законнаго отпущенія на волю, т. е. или 
посредствомъ ѵіпсііоіа (на основаніи юридическаго акта), 
или вслѣдствіе занесенія въ цензорскій списокъ или въ си¬ 
лу завѣщанія—то такое лицо приэн&етея римскимъ гражда¬ 
ниномъ. Въ случаѣ если одного изъ этихъ условій недо¬ 
стаетъ, то оно будетъ латиномъ. 

Объ отпущеніи на волю и законномъ основаніи отпущенія на волю. 

18 Условіе извѣстнаго возраста раба было введено зако¬ 
номъ Элія Сенція. По этому закону только въ томъ случаѣ 
рабы, отпущенные на волю въ возрастѣ, меньшемъ трид¬ 
цати лѣтъ, могутъ сдѣлаться полноправными гражданами, 
когда они будутъ освобождены посредствомъ ѵіпсіісіа по¬ 
слѣ изслѣдованія передъ совѣтомъ законной причины от¬ 
пущенія. 

I 16. Ср. БовКЬ. § 5 и $ 13. 
§ 17. Ср. цір. I. § 6,10, 12, 16. Ь. 11. С. 4,49. Ь. 23. Б. 40, 2. 
§ 18. Ср. ВДр. I. 12. БоѳКЬ. $ 13. Б. 16. рг. Б. 40, 2. Б, 27. Б. 40, 4. Б. 2, 

рг, Б. 1, 21. 
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19 Іивіа аиіет саива тапитівйіошв еѳі иеіиіі ві ^Ш8 11- 
Іішп Шіатие аиі Ггаігега вогогетие паіигаіет, аиі 
аіитпит, аиі ’ рае^а§о^ит, аиі вегиит ргосигаіогів 
ЬаЪешІі ^гаііа, аиі апсШат таігітопіі оаива, ари<2 соп- 
біПит тапитіііаі. 

Бе оопвіііо айЫЬепдо. 

20 СопвШит аиіет а<1ЬіЬеІиг іп игЬе Вота чиійега 
ци^иѳ вепаіогит еі ^иіп^ие «ріііит Вотапогат ри- 
Ьегит; іп ргоиіпсіів аиіет иі^іпіі гесирегаіогит сіаіит 
Вотапогит, і<Цие йі иШто <3іе сопиепіив; зе<1 Вотае 
(зегѵі) сегіів (ІіеЬив арисі сопвіііит тапитіііипіиг. та- 
іогев иего Ігі^іпіа аппогит ѳегиі ветрег тапитіііі во- 
Іепі, а<1ео иі иеі іп Ігапвііи тапитіііапіиг, иеіиіі сит 
ргаеіог аиі ргосопвиі іп Ъаіпеит иеі іп ІЛеаІгит еаі. 

19 Законной хе причиной отпущенія на волю будетъ, на¬ 
примѣръ, тотъ случай, когда въ присутствія совѣта отпу¬ 
скаетъ кто-либо на волю роднаго сына или дочь, брата или 
сестру, питоица или воспитателя или раба, для того что- 
бы имѣть въ его лицѣ повѣреннаго, или когда кто-либо от¬ 
пускаетъ на волю рабыню для вступленія съ нею въ бракъ. 

О собраніи совѣта. 

20 Что касается совѣта, то онъ состоитъ въ городѣ Ри¬ 
мѣ изъ пяти сенаторовъ и пяти совершеннолѣтнихъ рим¬ 
скихъ всадниковъ, въ провинціяхъ хе изъ двадцати реку¬ 
ператоровъ (третейскихъ судьей), римскихъ гражданъ; это 
собраніе бываетъ въ послѣдній день судебныхъ засѣданій, въ 
Римѣ же отпускаются рабы на волю въ присутствіи совѣ¬ 
та въ опредѣленные дни. Впрочемъ рабы, старшіе трид¬ 
цати лѣтъ, обыкновенно отпускаются на волю въ каждое 
время, такъ что они получаютъ свободу даже по дорогѣ 
(мимоходомъ) нпр. когда преторъ или проконсулъ идутъ 
въ баню или въ театръ. 

§ 19. Ср. і. § 39. 
§ 20. Ср. ІЛр. 1.13 а. § 2. Д. 1, б. Ь. 1. 6. рг. Б. 40, 2. Ь. 1. С. 7, 1. 
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21 Ргаеіегеа шіаог Ігі^іпіа аппогшп ѳегаиѳ ' тапитів- 
ѳиБ роіеві сіиів Кошапиѳ йегі, ѳі аЬ ео (Іотіпо, ^ш воі- 
иешіо поп егаі, Іеѳіатепіо еиш НЬегпт еі Ьеге(1ет ге- 
Іісіит * вегмиз ѳі|тгігіег сит ІгЬегіаіе Негез вспріов 
ІевІатепА) поп ргаесейаі, еі пето аІги8 | ех ео іезіатеп- 

іо Негез зіі, Щие еаЛет Іеде Аеііа Зепііа саиіит езі. 
'ійет /аиоге ІгЬегШіз йе ео зегио Ргосиіив ехізіітаі, | 
диі згпе ЫЬегіаіе Негез зсгіріиз зіі. 

21 а Сит иего Іёде кеіга 8епііа Іев/атѳпіо | рггтиз зсгір- 

іиз 8оіиз сіигз Вотапиз $а1, ріасиіі, 8г диіз /огіе | ех 
’ апсіііа ѳиа паІо& вригіоз ІгЬегоз еі НегеЛез зсгірзе\гіІ, 

отпез зегиоз тапеге, диіа диіз рггтиз зіі, ех еа ога- 

ігопе поп іпіеііедііиг, пес іп (гаиЛет сгейііогшп ріигез 
ех | раіптопіо ЛеЬепі йесейеге; | Лепідие * зепаЫзсоп- 

21 Кромѣ того, рабъ моложе 30 дѣтъ, будучи отпущенъ на 
волю, можетъ сдѣлаться римскимъ гражданиномъ въ томъ 
случаѣ, когда онъ въ завѣщаніи получаетъ свободу и на¬ 
значается наслѣдникомъ овоего господина, несостоятель¬ 
наго должника,—если только другой рабъ не становит¬ 
ся прежде наслѣдникомъ съ признаніемъ свободы или 
кто-нб. другой въ силу сего завѣщанія. Это опредѣляетъ 
тотъ же самъ законъ Элія Сенція. То же самое постано¬ 
вленіе примѣняетъ ІІрокуяъ, изъ уваженія къ свободѣ 
и относительно того раба, котораго господинъ назначилъ 
наслѣдникомъ безъ свободы. 

21а Такъ какъ по эавону Элія Сенція только тотъ неволь¬ 
никъ дѣлается римскимъ гражданиномъ, который передъ 
всѣми другими установленъ былъ наслѣдникомъ, то рѣше¬ 
но, что, если кто-нб. сдѣлалъ свободными и назначилъ 
наслѣдниками дѣтей, рожденныхъ отъ собственной рабы¬ 
ни, то все-таки дѣти эти останутся рабами, потому что иэъ 
его опредѣленія нельзя оъ точностью заключить, кто изъ 
нихъ прежде всего назначенъ наслѣдникомъ; притомъ убы¬ 
токъ нѣсколькихъ рабовъ иэъ имущества во вредъ кредито- 

§ 21. Ср. § 1. 3.1, 6. Шр. 1.14. БоаНЪ. § 16. Ь. 27. Б. 40, 2* I* 42. 67. 60. 
Б. 28, б. 

§ 21а. Ср. Еріі. 1, 2. § 2. 
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виііо ай Іедет Еа/штп Сап] іпіат /асіо ргошзшп еві, 
пе іп роіе*Ы& йеЬНогіз ’ еззеі, еги* Іе^із ’ аиеІогіЫет, 

рег Капе агіет еиегіеге. 
216 Ех гиге ($иігіііит | Ш вегиив позіег поп рег Нос зо- 

Іиті диод, ресипіа ’позіга сопрагаіиг, \ 'вей и Мегги* ге- 
цшгііиг іивіа *егиі асдиізіііо рго\рШв& ^аод чаае<1ат 
’еНат поп іизіао аппі асуитііопе*: пат | еа, <ціаѳ Іга- 
(Ііііопе а1іепап<иг, ^и&тин те* т&псірі *іпі, пес иеі 
’тапсіраііопе иеі іп гиге еввзіопо иві тисаріо'пе асдиі- 

гѵтіиг, Іапіит іп Ьопі* ііипі. 
22 ЬаЫпиз $I ех | Ходе Аеііа Зепііа зегии* тіпог тхх 

аппогит іезіатепіо ІіЬе\ гаіив; ^иап<?иат Ьаііпит ірва 
Іех Аеііа ЗепЫа попйит /есіі^ ііет диі еа аеіаіе \ та- 

іог а іотіпо, сиіи» езі іп бопіз, 5 ^иатиІ8 теіа тапи- 

тіззіопе \ т&питіі(ііиг, иеі диі іпіег шгео* ІіЬегаіиг, *і 

ракъ не кокетъ имѣть мѣста; наконецъ, но дополннтель- 
нымъ постановленіямъ сената, послѣдовавшимъ 8а зако¬ 
номъ Фуфія Канявія, должникъ напередъ лишался возмож¬ 
ности подрывать такою уловвою значеніе этого закона. 

216 По квиритскому нраву мы пріобрѣтаемъ въ собствен¬ 
ность раба не на основаніи только того, что мы покупаемъ 
его аа наши деньги, но законное пріобрѣтеніе раба 
связано еще. съ дальнѣйшими условіями, такъ какъ су¬ 
ществуютъ тоже нѣкоторые незаконные способы пріобрѣ¬ 
тенія: я такъ вещи, которыя отчуждаются посредствомъ 
передачи, хотя и принадлежатъ къ разряду гее тапсірі, 
но все-таки не пріобрѣтаются ни въ силу манципаціи, ни 
посредствомъ мнимой виндикаціи, ни на основаніи давно¬ 
сти, а считаются только бонитарною собственностью пріо¬ 
брѣтателя. 

22 Латиномъ дѣлается по закону Элія Сенція рабъ, моложе 
30 лѣтъ, если онъ въ завѣщаніи объявляется свободнымъ, 
хотя самъ яаконъ Элія Сенція не дѣлалъ его еще дати- 
номъ. Равнымъ образомъ латиномъ считается тотъ, кто, 
достигши 30 лѣтняго возраста, отпущенъ былъ на волю 
тѣмъ господиномъ, который владѣлъ рабомъ на правѣ 

$ 211. Ср. ІЛр. 1.16. ОоаііЬ. § 9. 
і 22. Ср. Шр. I. 10.12. БоаМЪ. §§ б. 6. 
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тоЛо аіга саиза ІіЬегіаіет поп ітреігаі. кг отпев іатеп 
оііт дш|<йт іп іохта ІіЬегШіз вегиаЬапіиг, сит ргае- 

(ог еов, Іісеі | 8егиі ех гиге Оиігіііит еззепі, іп ІіЬегіаіе 
ЫегеЫг. пипс иего <ріі кос | тойо тапитші зипі, Ьа- 
гіпі Іипіапі ЛісипЫг, Ьаііпі ііео, циіа асівітиіаіі тпі 
Ьагітз соІопі&гШ] Іатапі і<1ео, 9111а рег Іе^ѳт Іопіат 
ІіЬегіаіет ассарегипі, сит оііт вегиі иіііегепіиг евве. 

23 N00 іатеп іііів ртоііііі Іех Іипіа ѵеі ірвів іевіатеп- 
іот іасеге, ѵеі ех іевіатепіо аііепо сареге, ѵеі Іиіогев 
іевіатеоіо ёагі. 

24 ($ио<1 аоіет (Нхітив ех іевіатепіо еов сареге поп 
ровве, і<а іпіеііе^етпв, пе чиЫ <1ігес<о ЬегеіШаіів 1е- 
§аіогитпе потіпе еов ровве сареге (Іісатив; аік^иіп 
рег йёѳісоттіввит сареге роввопі. 

прегорокой собственности, хотябы отпущеніе на волю 
производилось по квирнтскону праву; точно также лати- 
нонъ дѣлается тотъ, кто между друзьями получилъ сво¬ 
боду, если нѣтъ какого-нибудь другаго препятствія, кото¬ 
рое моглобы помѣшать пріобрѣтенію свободы. Всѣ выше 
упомянутыя лица прежде считались свободными, потому 
что преторъ защищалъ ихъ свободу, хотя они по квирнт- 
скому праву были рабами; теперь же, отпущенныя на волю, 
при указанныхъ выше обстоятельствахъ, они въ самомъ дѣлѣ 
свободны и называются Ьаііпі Липіапі; латннамн потому, 
что образовались по образцу латинянъ ная. ооіопіагіі; юліан¬ 
скими потому, что пріобрѣли свободу на основаніи закона 
Юяія, между тѣмъ какъ прежде оии казались рабами. 

23 Однако Юніевъ законъ не позволяетъ имъ ни самимъ 
составлять завѣщаній, ни пріобрѣтать по завѣщанію, ни 
назначать ихъ въ завѣщаніи опекунами. 

24 Ежели мы скавали, что они не могутъ пріобрѣтать по 
завѣщанію, то это слѣдуетъ такъ понимать, что они не 
могутъ непосредственно получать ни наслѣдства, ни 
отказа. Впрочемъ они могутъ пріобрѣтать посредствомъ 
фндеиноммисоа. 

§§ 23. 24. Ср. ІЛр. XX- 14. XXII. 3. №4. Ог. 9. 4. § 51. Ь. 29. 0.34, 5- 
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25 Ш иего цпі йесіііісіогит шітего зппі, пиііо п\одх> ех 
іезіатепіо сарегѳ роэвипі, поп ша^ів яиат циіІіЬеІ ре- 
ге&гіпив, пес ірві іезіатепімт Гасеге ровзипі весппёит 
і<1 уиосі ріегізуие рі&сші. 

26 Ревзіта іЫріе НЬегІав еогит еві, циі Лебііісіогшп 
пптего ѳипі; пес пііа Іе&е аиі вепаіивсопвиііо аиі соп- 
зіііиііопе ргіпсіраіі аіііив іііів а<1 сіиііаіѳт Котапат 
(Іаіиг. 

27 (}иіп еііат іп игЬе Кота иеі іпіга сепіевітит пгЬів 
Котае тіііагіит тогагі ргоЫЬепІиг- еі зг ^г сопіга еа 
1есегіпі, ірві Ьопадие еогит риЫісе иепіге іиЪепІиг еа 
оопДісіопе, иі пе іп игЬе Вота иеі іпіга сепіевітит иг- 
Ьів Котае тіііагіит вегиіапі, пеие хтциат тпапиѵалі- 

ілпіиг; еі ві тпапитгззг Гиегіпі, вегиі рориіі Котапі евве 
іиЬепІиг. еі Ьаес ііа Іе&е Аеііа Зепііа сопргекепза 
зипі. 

25 Тѣ хе, которые причисляются къ покореннымъ, нико¬ 
имъ образомъ не могутъ ничего пріобрѣтать по завѣща¬ 
нію, какъ каждый иностранецъ; и по мнѣнію большинства 
юристовъ они не могутъ также составлять завѣщанія. 

26 Такимъ образомъ свобода тѣхъ, которые поступили въ 
число покоренныхъ, самая незавидная; никакой законъ, ни¬ 
какое сенатскоо постановленіе, никакой императорскій 
указъ не даетъ имъ правъ римскаго гражданства. 

27 Они даже не могутъ оставаться въ Римѣ или въ округѣ 
его на сто миль, подъ страхомъ публичной продажи нхъ 
самихъ вмѣстѣ съ имуществомъ, съ тѣмъ условіемъ чтобы 
не исполняли рабскихъ обязанностей ни въ Римѣ, ни въ 
его округѣ на сто миль и чтобы никогда не получали сво¬ 
боды. А если бы они были отпущены на волю, то они 
опять дѣлаются рабами римскаго народа. Такъ ото выра¬ 
жено въ законѣ Элія Оенція. 

$ 25. ср. Ц]р. XXII. 2. XX. 14. 
§ 26. Ср. § 3 X 1, 5. Іі. 29. § 1. 1). 29, 1. 
§ 27. Ср. и 29. § 1. О. 29, 1. І»1й. Ог. 9. 4. § 62, 
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<2*пЬѵ8 тодл* Іі&ііпі ъЛ сіиІШет Котапат регпепіапЛ 

28 Ьаііпі ѵего шиНів тосіів а<1 сіиііаіега Котапат рег- 
иепіипі. 

29 8шіт епіт ех Іе^е Аеііа Зепііа тіпогев Ігі- 
§іпіа аппогит тапитізві еі Ьаііпі іасіі бі ихогез 
ёихегіпі иеі сіиев Котапаз пѳі Ьаііпаз соіопіагіаз 
иеі ешзсіет сопгіісіопів, спіив еі ірзі евзепі, і<1дие 
іевіаіі Гиегіпі асІЬіЬійз поп тіпив диат зѳріет іевіі- 
Ьпв сіиіЬиѳ Котапів риЬегіЬав, еі бііит ргосгеаиегіпі 
сигаіз Шіиѳ аппіспіпв езве соерегіі, сіаіиг еіз роіезіаз рег 
елт Іе^ет а<1іге ргаеіогет иеі іп ргоиіпсіів ргаезі(1ет 
ргоиіпсіае еі аёргоЬаге зе ел Іе&е Аеііа 8епііа ихогет 
(Іихіззе еі ех еа Шіит аппісиіит Ьаѣеге; еі ві із ари^ 
диет саиза ргоЬаіа езі, іД ііа езве ргопипііаиегіі, іипс 
еі ірзе Ьаііпиз еі ихог еіиз, зі еі ірза еіивбет (сопсіісіо- 

О способахъ пріобрѣтенія латинами римскаго гражданства. 

28 Латиняне пріобрѣтаютъ орава римскаго гражданства 
многими способами. 

29 И такъ уже по вакону Элія Сѳнція рабы, отпущенные на 
волю въ возрастѣ, меньшемъ тридцати дѣтъ, и сдѣлавшіе¬ 
ся латинскими гражданами, пріобрѣтаютъ римское граж¬ 
данство, послѣ того какъ они женятся или на римскихъ 
гражданкахъ или на латынянкахъ, поселившихся въ коло¬ 
ніяхъ, или на женщинѣ того же состоянія, какого они сами, 
и засвидѣтельствуютъ бракъ въ присутствіи совершенно¬ 
лѣтнихъ римскихъ гражданъ, въ числѣ, не меньшемъ семи, 
и послѣ того какъ сыну, котораго они приживутъ, будетъ 
годъ. По упомянутому закону такой датинъ имѣетъ право 
обращаться къ претору, а въ провинціяхъ въ намѣстни¬ 
ку, и доказать, что онъ, латинъ, женатъ но закону Элія 
Сѳнція, и что у него отъ жены годовалый сынъ и, если 
преторъ или намѣстникъ заявятъ, что дѣло доказано, то 
и самъ латинъ, и жена его, если она того же состоянія, что 

§ 28. Ср. ІЛр. Ш. 1. Ь. ил. С. 7, 6. 
$ 29. Ср, ІЛр. Ш. 3, 
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пгз 8Іі, еі зі еі грзе вгизЛет) сопсіісіопіѳ 8ІІ, 
сіпев Котапі евве іиЬепіиг. 

30 І(!ео аиіет іп Ьиіив регвопа адіесітив ’ві еі ірзе 
еш&іет сопсіісіопів віі’, цига ві ихог Ьаііпі сіиів Кота- 
па езі, диі еі еа павсііиг, ех поио вепаіивсопбиііо, ^ио<і 
аосіоге (ііио Насігіапо іасіит еві, сіиів Котапив пав- 
сііиг. 

31 Нос іагоеп іив асіірівсепдае сіиііаіів Котапаѳ еііатві 
вой тіпогѳв /гі^іпіа аппогат тапитівві ѳі Ьаііпі Іасіі 
ех Іе^е Аеііа Зепііа ЪаЬиегипІ, іатеп розіеа вепаіив- 
сопвиііо, диоё Ре§аво еі Ривіопе оопвиІіЬив іасіит еві, 
еііат таіогіЬив ігі^іпіа аппогит таиитіввів Ьаііиів 
іасіів соисеввит еві. 

32 Сеіегит еііатві Ше Лесею»гіі Ьаііпиа, уиат аппі- 
сиіг /Ш* саиват ргоЬаѵѳгіі, роіеві таіег еіив саиват 

в мужъ, в ихъ сынъ, если в онъ того же состоянія, прнзна- 
готоя согласно приказу римскими гражданами. 

30 Мы прибавили въ послѣднему выраженію „если и онъ 
(сынъ) того же состоянія”, потому что дитя римской 
гражданки, жены латина рождается въ силу новаго се¬ 
натскаго постановленія, которое издано по почину бла¬ 
женной памяти Адріана, римскимъ гражданиномъ. 

31 Хотя право получить римское гражданство имѣли 
по закону Элія Сенщя только тѣ, которые сдѣлались лати- 
вамн, будучи отпущены на волю не достигнувъ 30-тилѣт- 
ннго возраста, однако впослѣдствіи въ силу сенатскаго 
постановленія, изданнаго во время консульства Пегаса 
и Пузіона, это право предоставлено было и тѣмъ, которые, 
будучи отпущены на волю въ возрастѣ старшемъ тридца¬ 
ти лѣтъ, сдѣлались лятвнами. 

32 Впрочемъ, если бы латинъ и умеръ раньше, нежели до¬ 
казалъ для годоваго ребенка право римскаго гражданства, 

§ 30, Ор. ІЛр, Щ. 3. 
§ 31. Ср. ІЛр. т. 4. $ 5 3. 2, 23. 
$ 32. Ср. <ЭД. Ш. б. 
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ргоЬ&ге, еі ѳіс еі ірва ѣеі | сіиіз Вотапа еІ ’/Шде, гзсріе 
ео атрііиз регіпЛе ас зі іизііз | ітрйів еззеі ргосгеаіиз, 

уиазі зииз розіитиз кегез раігіз Ъопа | аріѳс&ш*. зі 
иего еі раіег еі таіег десеззегіпі, | ірве Шіив, сиіив 
іпіегезі сит сіиііаіе Потопа Ъопа еогит оЫгпеге, | Де- 
Ьеі саават ргоЬагѳ, иі іатеп ітриЬегіз Шог саизат 
адаі. 

32а (^иае ѵего Діхіпит, Де ЛИо аапісиіо, еасіет еі йе \ /і- 
Ііа Діеіа іпіе 1е§етив. 

326-|-ѵѵ. 8 — 10_зі 
зегииз \ аііегіиз іп Ъопіз, аііегіиз ех іиге Оиігіііит 
зіі, ипиз ех | ііііз йиоЪиз Дотіпів ІіЬегіаіет еіиз іпсоаге, 

аііег соофіеге рег ііегаііопет роіезі. 

32с Ргаеіегеа уиіиіз Ьаііпиз іиз | (фігііішп соп8е^иі• 
іиг} ві паиего йесет тіііит тодлотит /а6г»|саиегй 

то и мать можетъ защищать дѣло сына, н въ такомъ слу¬ 
чаѣ она получаетъ римское гражданство; сынъ, какъ рож¬ 
денный въ законномъ бракѣ ставовитса преемникомъ от¬ 
цовскаго наслѣдства въ качествѣ какъ бы роаіит’а, т. е. 
родившагося какъ бы послѣ омерти отца. Если же роди¬ 
тели умерли, то сынъ, для котораго важно получить 
вмѣстѣ съ римскимъ гражданствомъ и наслѣдство, можетъ 
самъ предъявлять свои права, но такъ, чтобы опекунъ не- 
совѳршеннолѣтняго доказывалъ и велъ дѣло. 

32а Все, что скавано здѣсь о ребенкѣ мужокаго пола, имѣ¬ 
етъ силу и въ отношеніи ребенка женскаго пола. 

326 Если рабъ становится бонитарною собственностью одно¬ 
го господина и квирнтскою другаго, то одинъ изъ нихъ 
можетъ дать начало освобожденію его, а другой дополнить 
таковое посредствомъ вторичнаго отпущенія на волю. 

32с Кромѣ того, латинъ можетъ пріобрѣтать квиритское право, 
если построилъ морской корабль, вмѣщающій не мевѣе 
десяти тысячъ мѣръ хлѣба въ зернѣ, или если по- 

§ 32а. Ср. ОД. I- 72. 
§ 326. Ср. ІЛр. III. 4. ІІовіЫі. § 14. 
§ 32с. Ср. Щр. III. 6. іі. 3. а 60. 6. 
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пѳі ъііат аіш ^иаЫиегіі еі вея аппіз еа ірза, | ие), 
ѳа регеійа, аііа, ^иат іп еіив Іо сит сотрагаиіі, /ги- | 

тепігті Котат рогіаиегіі. уыод. ііа ейісіо Ъ. СІаѵЛіі 
зідпі/ісаіиг. 

33 Ргаеіѳгеа а Иегопе сопвіЦиІит еві, иі ві Ьаііпив циі 
раігітопіит вегіегііат сс тіііат ріигівие ЬаЬеЬіІ, іп 
игЬе Кота (Іотит аедійсаѵегіі, іп ^иат поп тіпив чиат 
рагіего дітідіаш раігітопіі виі іпрепдегіі, іов <3аігі1іат 
оопведааіаг. 

34 Бепідио Тгаіаппѳ сопвіііиіі, иі ві Ьаііпив іп пгЬе 
Ігіеппіо рівігіпит ехегсиегіі іп ^ио іп діев віп^піов 
поп тіппв ^иат сепіепоѳ тодіов Лшпепіі ріпвегеі, ад 
]ив ($иігіІіит регѵепіаі. 

35 .’зі чего ЬаНпат | ІіЬегіаіет аЬ ео сопвеси- 

старается пріобрѣсти другіе корабли, или же если тотъ 
же самый корабль или другой, представленный вмѣсто по¬ 

тонувшаго будетъ шесть дѣтъ доставлять хлѣбъ въ Римъ; 

это постановляется на основаніи эдикта блаженной памя¬ 

ти Клавдія. 

33 Кромѣ того эдиктомъ Нерона постановляется, чтобы ла¬ 

тинянинъ получалъ квиритское право, когда будетъ имѣть 
имущество, перешедшее по наслѣдству отъ отца, цѣнно¬ 

стью въ 10,000 сестерціи я коль скоро построить въ Римѣ 
домъ, на который онъ исрасходуетъ не менѣе половины 
имущества, перешедшаго отъ отца. 

34 Наконецъ Траянъ постановилъ, чтобы латину предоста¬ 

влять квиритское право, если онъ содержалъ въ Римѣ въ 
теченіе трехъ лѣтъ мельницу, выработывавшую ежедневно 
не менѣе 100 мѣръ хлѣба. 

35 Если (рабъ) пріобрѣлъ латинскую свободу отъ господи- 

$ 33. Ср. Шр. III 1. Ь. 139. Б. 60, 16. 
§ 34. Ср. Шр. ІП. 6. Воеіопіш. О1»оа. 18. 
$ 35. Ср. Шр. Ш. 4. ШвМЬ. § 14. ТмНш. Аішяі. XIII. 27. 
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#18 сиіи зіапіит | іп Ьопіз ^ие^<М, сопзепііепіе ео ре- 
іеге веЬеі, сиіиз іп ео ()пігШит Гиегіі. сот епіт вегии$ | 

екізсіет Лотіпі еі іп Ьопів еі ех іигв (^иігіііат 8ІІ, та- 
потіввов аЬ ео<1ет всііісеі еі Ьаііппз Гіегі роШ еі іпѳ 
<}иігШит сопзе^ш. 

36 Nоп іатеп сиісищие иоіепіі тапитіЫеге Іісеі. 

37 N0)7118, циі іц йг&идет сгесіііогит иеі іп ітаисіет 
раігопі тапитіЦгУ, піЬіІ а^іі, ^иіа Іех Аеііа 8епІіа 
іпресііі ИЬегІаіет. 

38 Пет еаЛет Іе^е тіпогі хх аппогот дошіпо поп аіі- 
Іег тапитіііеге регтіШіиг, ^иат ві иіпсііеіа ари(1 
сопівіііит іизіа саиза тапитіѳѳіопів айргоЬаІа ?и- 

вгіі. 

на, которому онъ только принадлежалъ по ораторскому 
праву, то онъ нуждаетса въ ооиаволеніи со стороны того 
господина, которому принадлежалъ по нвиритскому пра¬ 
ву. Ибо, если рабъ принадлежитъ одному и тому же госпо¬ 
дину и по преторсному и по квиритскому праву, то, буду¬ 
чи отпущенъ тѣмъ же господиномъ на волю, можетъ, ко¬ 
нечно, и сдѣлаться латинцемъ, и пріобрѣсть квиритское 
право. 

36 Не всякій желающій можетъ отпускать раба на волю. 

37 Отпущеніе раба на волю во вредъ кредиторамъ или 
патрону, не имѣетъ значенія, такъ какъ законъ Элія Сен- 
ція уничтожаетъ свободу. 

38 Точно также по тому же самому закону господинъ, 
которому менѣе двадцати лѣтъ, только тогда можетъ 
отпускать на волю, когда отпущеніе совершается посред¬ 
ствомъ суда, и когда законное основаніе отпущенія дока¬ 
зано передъ совѣтомъ. 

§§ 36. 37. рг. X 1, 6. Ср. ІЛр. I. 15. Ь. 56. 57. 60. 83. рг. Ю. 28, б. 
$ 38. Ср. § 4. X 1, 6. ІЛр. I. 13. БовШі. § 13. Ь. 4. О. 6, 21. Ъ. 27. Б. 

40, 4. 
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39 Іивіае аиіет саовае тапотівѳіопів випі оеіпіі ві 
с[иів раігет аиі таігот ааі раейа&о^пт аиі соп- 
Іасіапеит тапшпіііаі. вей еі Шае саивав, цаав ви- 
регіив іп вето тіпоге ххх аппогшп еіровйітпв, ай 
Ітпс ^ио^ие савит, Йе ^^о Іоциітиг, айіеггі роа- 
вапі. ііет ех йіпегзо Ьаѳ саивае диав іп тіпоге 
хх аппогшп йотіпо геИиНтив, роггі^і роввипі еі 
ай зегапт тіпогет ххх аппогат. 

40 Сат ег^о сегіаз гаойоѳ тапитіііепйі тіпогіЬпа 
хх аппогшп йотіпів рег Іе^ет Аеііат 8епііат соп- 
віііиіив віі, еиепіі пі диі хіш аппоз аеіаііз ехріѳ- 
иегіі, Іісеі іевіатепіит іасеге еі іп ео Ьегейет 
віЬі іпвіііаеге Іе^аіацие геііпциеге роввіі, іатеп аі 
айЬис тіпог віі аппогшп хх, ІіЬегіаіет вето йагѳ 
поп ролей. 

39 Законныхъ хе основаніенъ отпущенія на волю считает¬ 
ся нир. когда кто отпускаетъ на волю отца, нлн мать, 
или воспитателя, или молочнаго брата. Однако н тѣ 
причины, которыя мы исчислили выше при освобожденіи 
раба, не достигшаго тридцатилѣтняго возраста, могутъ 
быть отнесены тоже къ настоящему случаю. Съ другой 
стороны основанія, изложенныя по отношенію къ госпо¬ 
дину, которому менѣе 20 лѣтъ, можно отнести тоже къ 
рабу, которому не менѣе 30-ти лѣтъ. 

40 Такъ какъ закономъ Элія Секція для господъ, которымъ 
менѣе 20 лѣтъ, установлены извѣстные предѣлы и ограни¬ 
ченія при отпущеніи на волю, то отсюда слѣдуетъ, что 
достигшій 14 лѣтняго возраста, хотя и можетъ составлять 
завѣщаніе, назначать себѣ въ немъ наслѣдника и устано- 
влять отбивы, но не можетъ предоставлять рабу’свободы, 
не достигши 20 лѣтъ. 

§ 39. Ср. § б. 3. 1, в. Ь. 9. 11—16. 19. 20. 26. Ю. 40, 2. Ь. 21. Б. 40, 9. 
в 40. Ср. § 7. 3. 1, 6. Ь. 77. 1). Л« ІвюЛ Ш. 32. 



I, 41-43]. 33 

41 Еі ^иатиіз Ьаііпит Гасеге иеііі тіпог хх аппогшп 
йотіпиз, Іатеп піЬііо тіпиз йеЪеІ арий сопзіііит саи- 
зат ргоЬаге, еі ііа розіеа іпіег атісоз шапитіііеге. 

42 Ргаеіегеа Іе^е ЕиГіа Сапіпіа *) сегіив тойив сопзіі- 
іиіиз езі іп зегиіз іезіатепіо тапитіііепйіз. 

43 Каш еі ^иі ріигез чиат йиоз пецие ріигез чиат 
(Іесеш вегиоз ЬаЬеЬіІ, изцие а(1 рагіеш йітійіат еіиз 
питегі тапитіііеге регтіііііиг; еі иего, ^иі ріигез | 
циаш х пе<{ие ріигез ^иат ххх зегиоз ЪаЬеЪіІ, и^ие 
асі Іепіат рагіеш еіиз питегі тапитіііегѳ регтіііііиг. 
аі еі ^иі ріигез чиат ххх пе^ие ріигез ^иат сепіит 
ЬаЬеЬіІ, изцие ай рагіеш циагіат 'тапитійегкііро- 

Шіаз йаіиг 2). поиіззіте еі, циі ріигез ^иат с пес 

41 Если бы господинъ, которому меньше 20 лѣтъ, захотѣлъ 
сдѣлать раба только латиномъ, то онъ тѣмъ не менѣе дол¬ 
женъ исходатайствовать одобреніе со стороны совѣта и за¬ 
тѣмъ отпустить раба на волю между друзьями. 

42 Бромѣ того законъ Фуфін Каниыія установилъ извѣст¬ 
ные предѣлы при отпущеніи рабовъ на волю по завѣща¬ 
тельному объявленію. 

43 И такъ, тому, у кого болѣе двухъ и не болѣе десяти ра¬ 
бовъ, дозволяется отпускать на волю половину этого чи¬ 
сла; тому же, у кого будетъ болѣе 10 и не болѣе тридцати 
рабовъ, дозволяется отпускать на волю не болѣе трети 
этого. Имѣющій опять отъ 30 до 100 рабовъ, можетъ но 
усмотрѣнію отпустить на волю четвертую часть рабовъ. 
Наконецъ тому, кто располагаетъ отъ ста до пятисотъ 

ВІА. § 13. Іі. 7. § 1. Б. 40, 9. 
§ 42. Ср. Тіі. Л. 1, 7. Раиі. 4. 14. § 4. 
§ 43. Ср. ХЛр. I. 24. Раиі. 4. 14. § 4. Ь. 22. § 1. Б. 40, 5. 

і) До Студемунда всѣ писали Ригіа Сапіпіа. Веронскій па- 
димпсестъ энаетъ только Іех ГпГіа (Студ. ѴегЬапйІипееп йег 26 Ѵѳгеаттіипе 
деиІвсЬег РЫМо^еп іп УГиггЬпгд. 1869). Крюгеръ въ своемъ иэданіи Инсти¬ 
туцій Юстиніана читаетъ также: Еи/іа. 

>) Бэкингъ читаетъ: ивчпе а<1 рагіеш цпагіат йігѳсіо )иге ІіЬегагс Н- 
сепііа <Шиг. Гушке: ивчие ай рагіеш чиагіат тапитіііепйі ІіЬега роіеаіаа йа- 
іпг. Студ. исключаетъ только нелишнее слово ІіЬега. 
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ріигез чпаш б ЬаЬеЬіЦ поп ріигез тапитіііеге ’регтіі* 
іііиг циага циіпіаш рагіет: пецие ріигез питегапіиг !); 
8ві ргаезсгіЪіі Іех, пе спі ріигез гоапитіиеге Исеаі 
циаш с. циойві циіб ипит вегииш отпіпо аиі (Зиоз Ьа- 
Ьеі ' (іипілхаі, пікй <1е ео Іеде саиеіиг еі і<1ео НЬегаш 
ЬаЬеі роіезіаіет тапитіііешіі. 

44 Ас пе ад еоз <?иНет отпіпо Ьаес Іех регііпеі, цаі 
зіпе іевіятепіо тапитіііипі. і^ие Іісеі ііз, чиі иіпдіс- 
іа аиі сепзи аиі іпіег атісоз тапитіііипі, іоіат Гаті- 
Ііаго зиат ІіЬегаге, зсііісеі еі аііа саиза поп іпре<1іаі 1і- 
Ьегіаіет. 

45 8ед диод (1е питего зегиогит іезіатепіо тапитіі- 
Іепдогит діхітиз, На іпіеіі^тиа, пе ип^иат ех ео 

рабами, дозволяется освободить пятую часть рабовъ. 
Большее число не принимается въ разсчетъ, но за¬ 
конъ предписываетъ, чтобы никто не имѣлъ права отпу¬ 
скать па волю болѣе сотни, а если кто имѣетъ всего толь¬ 
ко одного или двухъ рабовъ, то законъ по отношенію къ 
нему ничего не опредѣляетъ, и вслѣдствіе этого ему пре¬ 
доставляется возможность отпускать по усмотрѣнію на 
волю. 

44 Упомянутый законъ не относится вообще и къ тѣмъ, 
которые отпускаютъ рабовъ не завѣщательнымъ объявле¬ 
ніемъ. Посему тѣ, которые отпускаютъ рабовъ на волю 
посредствомъ суда, или занесеніемъ въ цензорскій спи¬ 
сокъ или въ присутствіи друзей, могутъ освобождать 
всѣхъ своихъ рабовъ, конечно, если освобожденію не пре¬ 
пятствуетъ какая нибудь другая причина. 

45 Сказанное нами о числѣ рабовъ, отпускаемыхъ по за¬ 
вѣщанію, слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что изъ то- 

(44. Ср. Ь. 37. Б. 35,1. 
§ 45. Ср. ІЛр. I. $ 24. 25. Ь. 22. § 1, О. 40, 5. 

Гушке писалъ прежде: печпе ріигев чиаш Б ЬаЪепііз гаііо ЬаЪеіиг, пі 
Іпйе рагв впшаіиг; въ послѣднемъ ивдаліи: иі ех ео питего рагв йейпіаіиг. Слит- 
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пцтего, ех дио (1іші(1іа аиі Іегііа аиі диаіЧа аиі диіпіа 
рагз ІіЬегагі роіезі, раисіогез тапитШеге 1ісеа<, диат 
ех апіесесіепіі питего Іісиіі. еі Ьос ірза Іеде *) ргоиізит 
еві: егаі епіт запе аЬзипІига, иі х вегиогит ёотіпо 
диіпдие ПЬегаге Іісегеі, диіа издие асі сіііш&ат рагіет 
’ (еіиз) питегг тапитіііеге еі сопсейііиг, хп аиіет зег- 
ио8 ЬаЬѳпіі поп ріигев Іісегеі тапигагЛегѳ диат пи; аі 
ѳіз, диі ріигез диат х педие | ’ ріигев диат ххх каЬепі, 

еаЯет гаііопе иіідие еііат диіпдие, диоі х каЬепіі Іісиіі, 

тапитШеге Ігсеі. -ѵѵ. 2—24_ 

го числа, изъ котораго можетъ быть освобождена полови¬ 
на, третья, четвертая или пятая часть, дозволено во вся¬ 
комъ случаѣ отпускать па волю столько, сколько дозволя¬ 
лось и изъ предшествующаго числа. Это предусмотрѣно 
и самимъ закономъ, ибо было бы нелѣпо, еслибы изъ де¬ 
сяти рабовъ можно было освободить 5 рабовъ, такъ какъ 
господину дозволяется отпускать до половины этого чи¬ 
сла, а располагающій нар. 12 рабами могъ бы освобож¬ 
дать только четырехъ. Но тѣмъ, у которыхъ больше 10 
и не больше 30 рабовъ, можно во всякомъ случаѣ отпу¬ 
скать на волю тоже пять рабовъ, подобно тому, кто вла¬ 
дѣетъ десятью. 

комъ много словъ длн выраженія того, чего нельзя прочесть въ рукописи 
(печпе ріигеэ-іііг). Редакцію Гутшмида, которую мы привяли, счи¬ 
таемъ самою лучшею. Студ. не высказалъ своего мнѣнія по поводу этого 
мѣста. Гай хотѣлъ вѣроятно сказать, что изъ десяти рабовъ освобождалось 
не болѣе половины, изъ 11—30 не болѣе трети, изъ 31—100 не болѣе четвер¬ 
ти, изъ высшаго числа не болѣе одной части и ни въ какомъ случаѣ не бо¬ 
лѣе ста. Болѣе рабовъ чѣмъ 500 не принимается въ разсчетъ (печиѳ ріигев 
пагаегапіаг). 

!) Всѣ читаютъ ірза ]е&е. Гутшмидь предлагаетъ: еі Ьос вресіаіі зе- 
паіна соп8о1іо ргоѵіѳит еві, ссылаясь на слѣдующій ватѣмъ § 46, гдѣ Гай го¬ 
воритъ: зппі еііат зресіаііа зепаіпз сопзоііа чпіЬпз геэсізва зппі еа, цпае іп 
йгашіет еЗпз Іе^із ехсо^ііаіа зппі. Извѣстно, что во время имперіи Іедез 
и сопзіііаііопез пополнялись и видоизмѣнялись сенатскими постановлен 
ніями. 

3* 
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46 Каш еі 8І іезіатепіо зсгіріізіп огЬеш *) зегиіз НЬег- 
іаз (іаіа зіі, диіа пиііиз огсіо шапитіззіопіз іпиепііиг, 
пиШ ІіЬегі египі, диіа Іех РиГіа Сапіпіа диае іп Ггаи- 
(іет е]из Гасіа зіпі гезсіпсііі. зипі еііат зресіаііа зепа- 
іизсопзиііа, диіЬиз гезсізза зипі еа диае іп ігаисіет 
еіиз Іе^із ехсо^ііаіа зипі. 

47 Іп зишта зсіепсіит езі, (сит) Іе^е Аеііа Зепііа 
саиіит зіі, иі сгейііогит ігаисіагісіогит саиза тапи- 
тіззі ІіЬегі поп йапі, Ьос еііат а<] реге^гіпоз регііпеге 
(зепаіиз ііа сепзиіі ех аисіогііаіе Найгіапі), сеіега иего 
іига еіиз Іе^із ай реге^гіпоз поп регііпеге. 

48 8ѳдиііиг Йе ]иге регзопагиш аііа йіиізіо. пат диао- 
(Іат регзопаѳ зиі іигіз зипі, диаейат аііепо иігі зипі 
зиЪіесіае. 

46 Если рабамъ, перечисленнымъ въ завѣщаніи безъ из¬ 
вѣстнаго порядка, дана будетъ свобода, то никто не бу¬ 
детъ свободенъ, такъ какъ нѣтъ опредѣленной очереди 
отпущенія на волю, да и законъ Фуфія Канинія отмѣнилъ 
п уничтожилъ все то, что совершено во вредъ и ущербъ 
ого; существуютъ даже особыя сенатскія постановленія, 
которыя дѣлаютъ недѣйствительнымъ все то, что было 
придумано для обхода этого закона. 

47 Вообще слѣдуетъ знать, что на основаніи закона Элія 
Сенція рабы, отпускаемые на полю во вредъ и для обмана 
вѣрителей, не получаютъ свободы; то же самое относится 
и къ иностранцамъ, потому что такъ норѣшплъ сенатъ по 
приказанію нмиератора Адріана. Остальныя опредѣле¬ 
нія этого законя не касаются иностранцевъ. 

48 Слѣдуетъ другое дѣленіе въ правѣ лицъ. Именно одни 
лица самовластны, другія подчинены чужому праву. 

§ 46. Ср. Ь. 37. О. 36, 1. Ь. 51 рг. Б. 40, 4. 
§ 47. Ср. ОаУ I. 37. 
§§ 48—51. = Ь. 1 рг. Б. 1, 6. рг. Л. 1, 8. 

<) Расснеръ, редакторъ русскаго переводи, не понялъ смысла выра¬ 
женій іп огЬеш и передалъ это мѣсто такъ: если рабамъ, записаннымъ въ 
завѣщаніи по порядку, дана будетъ свобода сіе. 
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49 Кш'9119 еагигп регеопагига циае аііепо іигі виЬ- 
іесіае випі, аііае іп роіевіаіе, аііае іа тапи, аііае іп 
тапсіріо випі. 

50 Ѵіёеатиз пипс ёе Ьів циае аііепо іигі виЪіесІае 
віпі: ’ (пат) ві со^поиегітив, диаѳ івіае регвопае вгпі. 
вітиі іпіеііе^етиз, диае виі іигів віпі. 

51 Ас ргіиз ёіврісіатив ёе ііѳ, ^иі іи аііепа роіев¬ 
іаіе випі. 

52 Іп роіевіаіе ііадие випі ѳегиі ёотіпогит. ^иае 
^иіёеш роіевіав іигіз ^епііит еві: пат арий отпез 
регаециѳ ^епіез апітаёпегіеге роззитпз, ёотіпіз іп 
зегиов иііае песіздие роіевіаіет еззе; еі ^иойсит^ие 
рег зегиит аёдиігііиг, іё ёотіпо аёдиігііиг. 

53 8её Ьос Іетроге педие сіиіЬиѳ | Котапіз, пес иі- 
ІІ8 аііів ЬотіпіЬцз ^иі виЬ ітрегіо рориіі Котапі 
випі, Іісеі ѳирга тоёит еі віпе саиѳа іп вегиов виов 

49 Изъ подвластныхъ опять одни находятся подъ властью 
отца, другія подъ властью мужа, третьи въ кабальной за¬ 
висимости отъ другого. 

50 Разсмотримъ сперва тѣхъ, которые подчинены чужому 
праву, потому что, если мы узнаемъ, чтб это за лица, то 
вмѣстѣ съ тѣмъ поймемъ, какія лица самовластны. 

51 Сперва разберемъ тѣхъ, которые находятся подъ вла¬ 

стью другого. 

52 Итакъ подъ властью господъ состоятъ рабы; эта власть 
надъ рабами есть институтъ общенароднаго права; ибо 
у всѣхъ вообще народовъ мы можемъ замѣтить, что го¬ 
спода имѣютъ надъ рабами право жизни и смерти и что 
все, что пріобрѣтается рабомъ, пріобрѣтается господину. 

53 Но въ настоящее время никому изъ подданныхъ рим¬ 
скаго народа не дозволяется чрезмѣрно жестоко посту¬ 
пать съ своими рабами безъ законной причины. Именно 

§ 52. = Ь. 1. § 1. 0.1,6. § 1. 3. 1, 8. 
§ 53. = Ь. 1. § 2. 0.1, 6. § 2. 3. 1, 8. Ср. Рапі. 3. 4. а. § 7. 
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ваеиіге; пат ех сопзіііиііопе іт/)егаІогі8 Апіопіпі диі 
зіпе саива *) бегиит виит оссідегіі, поп тіпиб Іѳпегі 
іиЬеІиг, диат диі аііепит зегиит оссідегіі. бед еі 
таіог диодие аврегііаб дотіпогит рег еіиедет ргіпсі- 
рі§ сопзіііиііопет соегсеіиг: пат сопбиііиб а диіЬиз- 
(іат ргаезі(1іЬиб ргоиіпсіагит (іе Ьіб зѳгиіз, диі а<1 
Гапа деогит иеі ад зіаіиаб ргіпсірит сопАдешпІ, ргае- 
сѳріі, иі ві іпІоІегаЬіІіз иідѳаіиг дотіпогит ваеиіііа, 
со^апіиг бегиоз биоб иепдеге. еі иігитдие гесіѳ ЙІ: 
таіо епіт побіго іиге иіі поп деЬетиз; диа гаііо- 
пе еі ргоді^іб іпіегдісііиг Ъопогит зиогит адтіпі- 
вігаііо. 

54 Сеіегит сит ари<2 сіиез Потапов диріех віі до- 
тіпіит (пат иеі іп Ьопів иеі ех іиге (}иігіІіит иеі 

по постановлѳвію императора Антонина Благочестиваго 
тотъ, кто безъ причины убьетъ своего раба, подвергает¬ 
ся не меньшей отвѣтственности, чѣмъ тотъ, кто убилъ 
чужого раба. И даже излишняя суровость господъ обуз¬ 
дывается указомъ того же императора. Ибо Антонинъ, 
получивъ запросъ отъ нѣкоторыхъ намѣстниковъ провин¬ 
цій, какъ поступать съ тѣми рабами, которые ищутъ убѣ¬ 
жища въ храмахъ или у статуй императоровъ, предпи¬ 
салъ: въ случаѣ еслибы жестокость господъ показалась не¬ 
выносимою, ихъ нужно принуждать продать своихъ ра¬ 
бовъ въ другія руки. И то, и другое по справедливости, 
такъ какъ мы не должны злоупотреблять предоставлен¬ 
нымъ намъ правомъ. На томъ же основаніи расточите¬ 
лямъ воспрещено управлять своимъ имуществомъ. 

54 Впрочемъ, такъ какъ римскіе граждане имѣютъ двоя¬ 
кую собственность 2) (ибо рабъ считаетъ собственностью 

§ 54. Ср. ІЛр. 1.16. ТЬеорЫІ. I. 5. § 4. 

і) Раеснеръ: безъ всякой съ ихъ стороны вины—ве точный переводъ 
текста. 

*) Раеснеръ: римскіе граждане имѣютъ двойное право владѣнія; 
здѣсь редакторъ русскаго перевода смѣшалъ собственность съ владѣніемъ. 
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ех аіг(К|ие іиге сиіиздие вегиив Ѳ8ве іпіеііе^йиг), 
ііа (іешигп вегииш іп роІезЫе йотіпі ѳззе сіісетив, 
зі іп Ьоаів еіиз віі, еііагазі вітиі ех іиге ({иігіііит 
еіизіет поп віі: паш диі пиіит іиз (}иігіІіит іп 
вегио ЪаЪеІ, із роіезіаіет ЬаЬеге поп Іп1ѳ11е§і1иг. 

55 Нет іп роіезіаіе позіга випі ІіЬегі повігі, диов іив- 
(із пирііів ргосгеаиітаз. ^иод іиз ргоргішп сіиіиш 
Кошапогит ез(; іеге епіш пиііі аііі зипі Ьотіпев диі 
іаіет іп йііоз виоз ЬаЬепІ роіезіаіет диаіет поз Ьа- 
Ьетив. *) ісЦие йіиш На|йгіапш егіісіо, диой ргорозиіі 
сіе Ьів диі зіЬі НЬег^ие виів аЬ ео сіиііаіет Кота- 
пат реІеЬапІ, ві^пійсаиіі. пес те ргаѳ&гй Оаіаіа- 
гит §*елІет сгесіеге іп роіеѳіаіе рагепіит ІіЬегоѳ 
евве. 

каждаго или по преторскому, или по квиритокому праву, 
или по тому и другому вмѣстѣ), то мм будемъ считать 
раба только тогда подъ властью господина, когда онъ при¬ 
надлежитъ ему по преторскому праву, хота бы въ тоже 
время господинъ и не обладалъ по отношенію къ нему 
квиритскимъ правомъ; ибо тотъ, кто только по двиритоко- 
му праву есть собственникъ раба, не считается полнымъ 
его господиномъ. 

55 Равнымъ обраэомъ подъ нашею властью состоятъ на¬ 
ши дѣти, рожденныя въ законномъ бракѣ; право это есть 
особенность (исключительное достояніе) римскихъ граж¬ 
данъ, ибо нѣтъ почти другихъ народовъ, которые имѣли 
бы надъ дѣтьми такую власть, какую мы имѣемъ. Это 
и высказалъ императоръ Адріань въ своемъ эдиктѣ, объ¬ 
явленномъ тѣмъ, которые ходатайствовали о признаніи 
римскаго гражданства за ними и ихъ дѣтьми: я впрочемъ 
хорошо знаю, что народъ Галатовъ вѣритъ, что дѣти ихъ 
находятся во власти своихъ родителей. 

§ бб. = Ь. 3. Э. 1, 6. рг. § 2. Л. 1, 9. 

1) Такъ утверждали римскіе юристы по недостатку историческаго 
образованія. 
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56 9 Іизіаз агсіет пирііаз сопігахіззе ІіЪегозцие Из 

ргосгеаіоз іп роіезіаіе КаЬеге сіиез Вотапі ііа іпіеі- 

Іедипіиѵ, зі сіиез Котапаз ихогез Йихегіпі, иеі еііат 
Ьаііпаз реѵе§тіпазие сшп ^иіЬи8 сопиЬіиш ЬаЬеапІ: 
сит епіт сопиЬіит ій ейісіаі, иі ІіЬегі раігіз сопйісіо- 
пет 6е^иап^и^, еиепіі иі поп (зоіит) сіиез Котапі й- 
апі, зей еііат іп роіезіаіе раігіз зіпі. 

57 Ипйееіиеіегапіз ') диіЬизйат сопсейі;зоІеІ ргіпсіра- 
ІіЬиз сопзІіІиІіопіЬиз сопиЬіит сит Ьіз Ьаііпіз реге^гі- 
пізиѳ ^иа8 ргітаз розі тіззіопет ихогез Йихегіпі; еі 
диі ех ео таігітопіо пазсипіиг, еі сіиез Вотапі еі іп 
роіезіаіе рагепіит йипі. 

56. Римскіе граждане тогда вступаютъ въ законный и дѣй¬ 
ствительный бракъ и имѣютъ надъ родившимися у нихъ 
дѣтьми власть, когда они женаты на римскихъ граждан¬ 
кахъ, или даже датинкахъ и иностранкахъ, съ которыми 
существовало ^из соппиЬіі (т. ѳ. признанная за лицемъ 
способность къ вступленію въ римское супружество со 
всѣми юридическими послѣдствіями); а такъ какъ соппи- 

Ьіит даетъ право дѣтямъ наслѣдовать состояніе своего от¬ 
ца, они не только дѣлаются римскими гражданами, но 
состоятъ также во власти отца. 

57 Вслѣдствіе этого и нѣкоторымъ ветеранамъ предоста¬ 
вляется имиераторскими указами право вступать въ бракъ 
съ тѣми латинянками или иностранками, на которыхъ же¬ 
нились послѣ отставки отъ военной службы, и дѣти, рож¬ 
денныя отъ этого брака, дѣлаются римскими гражданами 
и состоятъ подъ отцовской властью. 

§ 56. Ср. ІЛр. V. 1—6. Ь. 19. 24. Б. 1, б. 
§ 57. Ср. ТаЬпІае Ъопеэіае тіззіопіз а Ріаігтаппо соііесіае іа НЬго: Липа Ко¬ 
тапі іезіітопііз Не тііііат Ьопеэіа тіэзіопе, цпае іп ІаЪиІіэ аепеіз ѳирсгвипі, 
Шпэігаіі вресітеп. Ьірз. 1818. 

і) Всѣ читаютъ: ІІпсіе (также ппсіе сот) еі ѵеіегапіз цшЬиздага сопсейі 
воіеі. Но по мосиу мнѣнію, болѣе правильною и точною будетъ слѣдующая 
редакція: ІІпйѳ сааза со&пііа ѵеіегапіз, тѣмъ болѣе, что въ первоначальномъ 
текстѣ мы находимъ зі&Іпт СС. 
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58 ’ Сит зегиШЬиз иего реѵзопіз пе пирііае (рхі&ет 
зипі. 

58а 8ей пес ІіЬегаз отпез поЫз ихогез длісеге Ігсеі: пат 
а чиатпДат пирііів аЬзііпеге йеЬетиз. 

59 Іпіег еаз епіт регзопаз ^иае рпгепіит ІіЬегогитие 
Іосит іпіег зе прііпепі, пирііае сопігаЬі поп роззипі, 
пес іпіег еаз сопиЬіит е$і, иеіиіі іпіег раігет еі йііат, 
\\еІ іпіег таігет еі йііит, ѵеі іпіег аиат еі періет;еі зі 
Іаіез регзопае іпіег зе соіегіпі, пеГагіазеі | іпсезіазпир- 

ігаз сопігахіззе (Іісипіш. еі каес асіео ііа зипі, иі ^иат- 
иіз рег аДорііопет рагепіит ІіЬегогитие Іосо зіЬі еззе 
соерѳгіпі, поп роззгпі іпіег зе таігітопіо сопіип§і, іп 
іапіит, иі еііат (Ііззоіиіа асіорііопе і(1ет іигіз тапеаі; 
ііадие еат ^иае поЫз асіорііопе Яііаѳ аиі перііз Іосо 

58 Что касается лицъ рабскаго состоянія, то съ ними не¬ 

льзя заключать настоящаго брака. 

58а Съ другой стороны, и не на всякой свободной женщинѣ 
позволено намъ жениться; ибо отъ брава съ нѣкоторыми 
женщинами надлежитъ воздержаться. 

59 Въ самомъ дѣлѣ, браки не могутъ быть заключаемы 
между тѣми лицами, которыя состоятъ въ родственной 
связи, и не обладаютъ ^из соішиЪіі, какъ напр. между от¬ 

цомъ и дочерью, между сыномъ и матерью или дѣдомъ 
и внукою; и если такія лица соединятся, то бракъ, ими 
заключенный, считается преступнымъ и кровосмѣситель¬ 
нымъ. И это такъ строго наблюдается, что, хотя бы они 
стали другъ къ другу въ отношеніи восходящихъ и нис¬ 

ходящихъ чрезъ усыновленіе—они не могутъ сочетаться 
бравомъ, такъ что даже но прекращеніи усыновленія су¬ 
ществуетъ то же заирещеніе. Такимъ образомъ мы не 
можемъ жениться на той, которая въ силу усыновленія 

§§ 68а. 69. = § 1. Л. 1, 10. Ср. ІЛр. V. 6. Раи]. 2. 19. § 6. Ь. 53. 68. 14. § 2. 
Р. 23, 2. 
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евве соерегіі, поп роіегігаиз ихогега йисеге, диатиіб 
еат етапсіраиегітиз. 

60 Іпіег еаз чш^ие регѳопаѳ диае ех Ігапвиегво ^га<к 
со^паііопе іип^ипіиг, еві ^иаеёат вітііів оЬвегиаІіо, 
ве<1 поп Іапіа. 

61 8апе іпіег Ггаігеш еі вогогет ргоЫЬіІаѳ бииі пор- 
Ііае, віие еосіет раіге еайепцие таігѳ паіі Гиегіпі, віпе 
аііегиіго еогош; зей бі циа рег айорііопега вогог тіЬі 
евве соерегіі, циат|йіи чиійет сопзіаі айорііо, вапе іп¬ 
іег те еі еат пирііае поп ровзипі сопвівіеге; сит иего 
рег етапсіраііопет аёорііо йіб80ІйІа віі, роіего еат ихо- 
гет йисеге; вей еі ві е#о етапсіраіиз іиего, піЬіІ іп • 
рейітепіо егіі пирііів. 

62 Ггаігіз Йііат ихогет йисеге Іісеі,- і^ое ргітит іп- 
ивит иепіі, сит Йіиив Сіаийіив А§гірріпат ігаігів виі 

стала нашей дочерью или внучкою, хотя бы мы освобо¬ 

дили ее изъ подъ отеческой власти. 

60 Нѣчто подобное, хотя не въ етоль большой степени, 
наблюдается между тѣми лицами, кои соединены узами 
бокового родства. 

61 Въ самомъ дѣлѣ, бравъ между братомъ и сестрою без¬ 

условно запрещенъ, рождены ли они отъ одного и того- 
же отца и одной и той же матери, или отъ одного изъ 
нихъ. По, если какая-либо женщина чрезъ усыновленіе 
сдѣлается моею сестрою, то, пока усыновленіе существу¬ 
етъ, конечно, не можетъ быть брака между мною и ею; 
когда же чрезъ освобожденіе изъ подъ отеческой власти 
усыновленіе прекратится, то я могу на ней жениться; 

но и въ томъ случаѣ, когда и я буду освобожденъ изъ- 
подъ отеческой власти, нѣтъ препятствія къ браку. 

62 Братъ можетъ жениться на дочери брата; это вошло въ 
обычай съ тѣхъ поръ, какъ блаженной памяти Клавдій же- 

§§ 60. бі. = § 2. з. 1, 10. 

§ 62. Ср. §§ 3. б. 3.1, 10. ІЛр. У. 6. ТасП. Аіш. XII. 5. XIII. 2. 
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йііаш ихогеш ёихізвеі; зогогіз иего Гіііагп ихогеш ёисе- 
ге поп Іісеі. еі Ьаес ііа ргіпсіраІіЬиз сопзіііиІіопіЬив ѳі- 
^пійсапіиг. | Пет атііат ѳі таіегіегат ихогеш ёисеге 
поп Іісеі. 

63 Пет еат ^иае тіііі циоп&ат зосгиз аиі пигиѳ аиі 
ргіиі^па аиі поиегса Гиіі. ійео аиіет сііхітиз ,диоп<кт“ 
циіа зі асІЬис сопзіапі еае пирііае, рег циаз Іаііз айГіпі- 
Іаз циаезііа езі, аііа гаііопе тіЬі пиріа еззе поп роіезі, 
циіа печие еайет сІиоЪиз пиріа еззе роіезі, пецие Ыет 
(іиаз ихогез ЬаЬеге. 

64 Ег$о зі циіз пе&гіаз аЦие іпсезіав пирііав сопіга- 
хегіі, печие ихогет ЬаЬеге иійеіиг пе^ие НЬегоз: ііацие 
кі ^иі ех ео соііи павсипіиг, таігет циісіет ЬаЬеге 
иісіепіиг, раігет пего поп иЦие; пес оЪ і(і іп роіезіаіе 

нился на Агрипаивѣ дочери своего брата. Не позволя¬ 
ется однако жениться на дочери сестры: {такъ постано¬ 
вляютъ указы императоровъ. Точно также воспрещено 
жениться на теткѣ по отцѣ и на сестрѣ матери. 

63 Нельзя также жениться на той, которая была твоею те¬ 
щею, невѣсткою, падчерицею, мачихою. Мы сказали „бы¬ 
ла11 потому что, когда существуетъ то брачное ‘отноше¬ 
ніе, вслѣдствіе котораго возникло такое свойство, бракъ 
безусловно не возможенъ уже по той причинѣ, что одна 
и та же женщина не можетъ быть за мужемъ за двоими, 
и мужчина не можетъ имѣть разомъ двухъ женъ. 

64 И такъ, если кто совершилъ незаконный и кровосмѣси¬ 
тельный бракъ, то онъ, повидимому, не имѣетъ ни жены, 
ни дѣтей; поэтому дѣти, которыя рождаются отъ этой свя- 
8и, имѣютъ только мать, отецъ же ихъ неизвѣстенъ, вслѣд¬ 
ствіе чего они не состоятъ подъ отеческой властью; они 

§ 63. Ср. §§ 6. 7. Л. 1,10. ІЛр. V. 6. Рапі. 2. 19. § 5. 
§ 64. Ср. § 12. 3.1,10. 

Ср. 2. ПиЬегу де шаігішопіо ОаидіІ еі А&гірріпае. КомЪасН, ІТпІег- 
васЬшдееп йЬег сііе гот. ЕЪе. 1853. 
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еіиз зипі (вед) іаіез зипі чиаіез зипі Ьі циоз гааіег 
ииі^о сопсѳріі; пат еі Ы раігет ЬаЬеге поп іпіеііе^іт- 
іиг, сит ів еііат іпсегіия зіі; ишіе зоіепі зригіі /іііі ар- 
реііагі, иеі а Ѳгаеса иосе циазі оісорййг^ѵ сопсеріі, иеі 
циазі зіпе раіге ЛНі. 

65 Аіщиапдо аиіет еиепіі, иі ІіЬегі циі віаііт иі паіі 
зипі, рагепіит іп роіезіаіе поп Яапі, іі розіеа іатеп ге- 
<%апіиг іп роіезіаіет. 

66 ѴёІіПІ зі Ьаііпив ех 1е§е Аеііа Зепііа ихоге бисіа 
Гіііит ргосгеаиегіі аиі Ьаііпит ех Ьаііпа аиі сіиет 
Котапит ех сіие Котапа, поп ЬаЬеЬіі еит іп роіезіа¬ 
іе; ’ вед, ві ровіеа саиза ргоЬаіа )из (^иігіііит сопзесиіиз 
Ліегіі, зітиі еит іп роіезіаіе | зиа ЬаЬеге іпсіріі. 

67 Ііет зі сіиіз Котапиз Ьаііпат аиі реге&гіпат ихо- 

занпмаютъ то же положеніе, что дѣти, прижитыя въ неза¬ 
конной связи, ибо сіи послѣднія признаются неимѣющини 
отца, потону что отецъ ихъ неизвѣстенъ. Поэтому ихъ 
обыкновенно называютъ зригіі, или отъ греческаго слова 
окор48т)ѵ, т. е. какъ бы дѣти безъ отца. 

65 Иногда случается, что дѣти, которыя съ момента рож¬ 
денія не состоятъ подъ властью восходящихъ, впослѣд¬ 
ствіи приводятся подъ отцовскую власть. 

66 Если напримѣръ латинянинъ, женившійся по закону 
Элія Сснція, приживетъ съ женою, латинскою гражданкою, 
сына—латинскаго гражданина, или съ римскою граждан¬ 
кою—сына, римскаго гражданина, то не будетъ его имѣть 
йодъ отцовскою властью; но еели впослѣдствіи этотъ ла¬ 
тинянинъ доказалъ причину и получилъ квиритокое пра¬ 
во, то сынъ съ этого момента переходитъ подъ власть 
отца. 

67 Точно также, если римскій гражданинъ но невѣдѣнію 

§ 65. = § 13. .1. і, ю. 
§ 66. Ср. ІЛр. VII. 4. 
§ 67. Ср. ІЛр. VII, 4. V. 9. Са;. II. 142. III. 5. 73. 
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геш йихегіі рег фпогапИат, сит еат сіиет Котапат 
евзе сгейегеі, еі Гіііига ргосгеаиегіі, Ьіс поп еві іп роіе- 
зіаіе е^з, ^ша пе ^шйет сіиіз Котапиз езі, зей аиі 
Ьаііпиз аиі реге^гіпиз, ій еві еіиз сопйісіТтіз сиіиз еі 
таіег Гиегіі, циіа поп аіііег циЦие ай раігіѳ сопйісіо- 
пет ассейіі, циат зі іпіег раігет еі таігет еіиз сопи- 
Ьіит зіі; вей ех зепаіиясопзиііо *) регтіііііиг саизат ег- 
гогіз ргоЬаге, еі ііа ихог ^ио^ие еі Лііиз а(1 сіиііаіет 
Котапат региепіипі, еі ех ео Іетроге іпсіріі Шіиз іп 
роіезіаіе рлігіз еззе. ійет іигіз езі зі еат рег і^погап- 
Ііат ихогет Йихегіі ^иае йейійсіогит питего езі, пізі 
^иой ихог поп ЙІ сіиіз Котапа. 

68 Нет зі сіиіз Котапа рег еггогет пиріа зіі реге^гі- 
по Іатциат сіиі Котапо, регтіііііиг еі саизат еггогіз 

вступилъ въ супружество съ латинской гражданкой или 
съ иностранкой, спитая ее римскою гражданкою, то онъ 
не имѣетъ надъ родившимся отъ этого брава сыномъ 
нравъ отеческой власти, такъ какъ сынъ этотъ не счита¬ 
ется даже римскимъ гражданиномъ, только латиняниномъ 
или иностранцемъ, т. е. причисляется къ состоянію мате¬ 
ри: сынъ вѣдь лишь въ томъ случаѣ наслѣдуетъ состояніе 
отца, когда между отцомъ и его матерью состояло сонпи- 
Ьіиш. Но но сенатскому постановленію разрѣшается су¬ 
дебнымъ путемъ обнаружить ошибку: тогда мать и сынъ 
пріобрѣтаютъ права римскаго гражданства, и съ этого 
времени сынъ находится подъ властью отца. То же са¬ 

мое имѣетъ мѣсто, когда римлянинъ по невѣдѣнію женит¬ 
ся на принадлежащей къ числу покоренныхъ, съ тою развѣ 
разницей, что жена не сдѣлается тогда римскою граж¬ 

данкою. 

68 Равнымъ образомъ, если римская гражданка по ошибкѣ 
выйдетъ за-мужъ за иностранца, считая его римляниномъ, 

§ 68. Ср. ІЛр. VII. 4. 

1) яиой Рскаво сі Риѳіопс сопапІіЬпв Гасішп сві. Ср. § 31. Это сенат¬ 
ское постановленіе было издано при Веспасіанѣ. 
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ргоЬаге, еі На (Шиз чш^ие еіив еі гпагііив а<1 еіиііаіет 
Котапаш региепіипі, еі аечие зітиі іпсіріі Шіиз іп ро- 
Іезіаіе раігіз евзе. іёет іигіз езі ві реге^гіпо Іапциат 
Ьаііпо ех Іе^е Аеііа 8епІіа пиріа зіі; пат еі сіе Ьос 
вресіаіііег звпаіизсопзиііо саиеіиг. ісіет іигіз еві аіі- 
Чиаіепиз ві еі яиі <1е<Шісіогит питего езі, Іаициат 
сіиі Еотапо аиі Ьаііпо е Іе&е Аеііа 8еп1іа пиріа зіі; пі- 
зі ^иод зсііісеі чиі (іейііісіогига питего езі, іп зиа соп- 
сіісіопе регтапеі, еі і4ео Шіиз, ^иатиіз йаі сіиіз Кота- 
пив, іп роіевіаіет раігіз поп геёі&ііиг. 

69 Нет зі Ьаііпа реге&гіпо, сит еит Ьаііпит еззе 
сге|(іегеІ, (е Іеде Аеііа 8епІіа) пирзегіі, роіезі ех зепа- 

іизсопзиііо Шіо па іо саизат егтоггз ргоЬаге, еі ііа от- 

то ей разрѣшается судебнымъ порядкомъ доказать и по* 
править ошибку: тогда сынъ и супругъ пріобрѣтаютъ рим¬ 
ское гражданство, и, конечно, сынъ вмѣстѣ съ тѣмъ пере¬ 
ходитъ подъ власть отца. Тоже самое постановилъ за¬ 
конъ на тотъ случай, когда римокая гражданка вступила 
въ бракъ, по правиламъ закона Элія Сенція, съ иностран¬ 
цемъ, котораго считали латиномъ: къ этому случаю от¬ 
носится тоже спеціальное сенатское постановленіе. Тѣхъ 
же правилъ до извѣстной степени держится законъ на 
случай, когда римская гражданка выйдетъ за-мужъ за при¬ 

надлежащаго къ числу покоренныхъ, считая его или рим¬ 
ляниномъ или латиномъ согласно закону Элія Сенція, съ 
тою, конечно, разницей, что покоренный остается въ 
томъ же состояніи, а вслѣдствіе этого сынъ, хотя и счита¬ 

ется римскимъ гражданиномъ, не переходить йодъ власть 
отца. 

69 Точно также, если латинянка выйдетъ по закону Элія 
Сенція за-мужъ за иностранца, принимая его за латина, 
то можетъ, въ силу сенатскаго постановленія, послѣ рож¬ 

денія сына, доказать и поправить ошибку, а тогда всѣ 
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пез йипі сіаез Котапі, еі йііиз іп роіевіаіе раігів евзе 
іпсіріі. 

70 1(1 ет гигіз тпітго езі *) зі Ьаііпиз рег еггогет реге- 
&гіпат <?мазі Ьаііпат аиі сіиет Котапат е Іе^е Леііа 
8епііа ихогет йихегіі. 

71 Ргаеіегеа зі сіиіз Вогоапав цаі зе сгейійіззе* Ьаіі¬ 
пат еззе, йихте Ьаііпат, регшіііііаг еі йііо паіо ег- 
гогІ8 сапзат ;«ч>6аге, іатциат ві е Іе^е Аеііа 8епііа 
ихогеш Йихіззеі. Ііет кіз диі сит сіиѳз Вотапі ез- 
зепі, реге^гіпоз зе еззе сге<Шіззеп< еі реге§гіпаз ихо- 
гез ёихіззепі, регтіііііиг ѳх зепаіизсопзиііо Шіо паіо 
саиват еггогіз ргоЬаге- ^ио йісіо йеі охог сіиіз Котапа 
еі Йііиз циоцие ех еа поп зоіит ай сіихШет, Еотапат 

региепіі, вей егіат іп роіезіаіет раігів ге<іі^і<иг. 

пріобрѣтаютъ права римекаго гражданства, и сынъ пере* 

ходитъ подъ власть отца. 

70 Таковы же предписанія закона на тотъ случай, когда 
латинъ, согласно закону Элія Сенція вступилъ въ бравъ съ 
иностранкой, считая ее по ошибкѣ латинскою или рим- 
ского гражданкой. 

71 Кромѣ того, если римскій гражданинъ, который считалъ 
себя латинцемъ, женился на латинянкѣ, то ему разрѣша¬ 
ется по рожденіи сына судебнымъ путемъ доказать ошиб¬ 
ку, какъ еслибы онъ женился согласно закону Элія Сенція. 
Точно также и тѣ, которые, будучи римскими гражданами, 
считали себя иностранцами и встунили въ бракъ съ ино¬ 
странками, въ силу того же сенатскаго постановленія, по 
рожденіи сына, могутъ доказать и поправить ошибку; по¬ 

слѣ этого жена получаетъ права римскаго гражданства, 
сынъ же не только дѣлается римскимъ гражданиномъ, но 
и переходитъ подъ власть отца. 

■) Студімундъ читаетъ: Мет сопвіііиіат. 
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72 (^иаесипщие де Шіо е8ве діхітив, еадет еі де Шіа 
дісіа іпіеііе^етиз. 

73 ЕІ диапіит ад еггогів саизат ргоЬапдаш аіііпеі, пі- 
Ьіі іпіегезі, сиіиз аеіаіів йііиз зіие бііа зЛ, ’ сит зепа- 

іизсопзѵііо піШ ве еа ге саиеаіиг: пгзі (огіе | Ьаііпив 
’ иеі Ьаігпа ргоропабиг, циіа еііат ех грза Іеде Аеііа 
Зепііа Ьаііпі, зі шіпог аппісиіо віі йііиз Шіаие, саиза 
ргоЬагі поп роіезі. пес те ргаеіегіі, іп аікцю гезсгіріо 
діаі Надгіапі і(а езве сопзіііиіит, Іапцпат чиод ад ег- 
гогіз ^ио^ие саизат ргобапдат ’ аппіепіит )Шит Гас- 
іит песеззе зіі | 'зев. поп зетрег иіАеп веЬеі денега\е 
тз тди|с1шп, сот ітрегаіог ’ ерізіиіят ав дпѳпдат 
дедіі. | 

74 ' Аі регедгіпо диодпе пир/ш рег еггогет сопігасііз 

72 Все сказанное о сынѣ имѣетъ силу и по отношенію въ 
дочери. 

73 Возрастъ дочери и сына не имѣетъ (ровно) ннкавого 
значенія при доказываніи причины ошибки, такъ какъ объ 
этомъ ничего не упоминается въ сенатскомъ постано¬ 
вленіи, развѣ только, если идетъ рѣчь о латинѣ или ла¬ 
тинянкѣ, такъ какъ по самому закону Элія Сенція въ 
этомъ случаѣ дѣйствительно причина ошибки можетъ 
бытъ доказана лишь тогда, когда ребенку ихъ (сыну или 
дочери) минетъ годъ. Я впрочемъ хорошо знаю, что въ 
какомъ-то рескриптѣ блаженной памяти Адріана помѣща¬ 
ется опредѣленіе, будто ребенку необходимо имѣть не ме¬ 
нѣе года отъ роду для того, чтобы доказать и поправить 
ошибку; но не всегда то, что императоръ постановляетъ 
въ формѣ рескрипта, должно имѣть всеобщее значеніе 
и обязательную силу. 

74 Съ другой стороны, позволяется тоже на оспованін им- 

§ 72. Ср. ІЛр. III. 3. ѣ. 195 рг. Ь. 1. П. 50, 10. 
§ 73. Ср. Оаѣ I. 29. 
§§ 74. 75. Ср. Оа.|. I. С8. 
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саизат ргоЪаге Іісеге, гезсгіріо зідпі/іса'іт\ ^иірре ^ио- 

іат сази ассіЛегаІ, иі регедгіпиз сгиет Вотапат, 

ерше еиш ЬаНпит сгеЛеЬаі, ех Іеде Аеііа Зепііа'іихо- 

геш сіихізвеі еі йііо паіо аііав сіиііаіега Котапаш соп- 
зесиіиз еззеі. (Іеіпсіе сиш (\иаехехеЫѵ ап саизат ргоба- 
ге роззеі *), гезсфзіі; ітрегаіог Апіопіпив ргоіпйе роззе 
еит саизат ргоЪ&ѵе, аЦие зі регедгіпиз тапзіззеі. ех 
цио со11і§ітиз еііат реге^гіпиш саизат ргоЬаге 
роззе. 

75 Ех кіз ^иае йіхішиз цірагеі, вше сіѵіз Котапиз 
реге^гіпат зіие реге%х\тв сіиет Вотапат ихохът Ли- 

хегііу еит ^иі | пазсіЫг регедгіпит еззе. зеЛ $мргі- 

йет рег еггогеш Ые шаігішопіига сопігасШт /иегіі, 
етепйагі ѵіііит еіив ех вепаіизсопзиііо Іісеі | (зесип- 

Лит) еа ^иае зирегіиз Ліхітиз. зі иего хтііиз еггох | 

ператорскаго рескрипта иностранцу, который по ошиб¬ 
кѣ женился, доказать причину такой ошибки, такъ какъ 
случилось однажды, что иностранецъ женился, согласно 
закону Элія Сснція, на римской гражданкѣ, которая счита¬ 
ла мужа латиномъ, а по рожденіи сына пріобрѣлъ римское 
гражданство инымъ способомъ. Когда затѣмъ возникъ 
вопросъ, можетъ ли онъ доказывать причину ошибки, то 
императоръ Антонинъ отвѣтилъ, что названный иностра¬ 
нецъ можетъ доказывать ошибку совершенно такъ, какъ 
еслибы онъ остался иностранцемъ; изъ этого мы заклю¬ 
чаемъ, что даже иностранецъ можетъ доказывать причи¬ 
ну ошибки. 

75 Изъ сказаннаго видно, что женится ли римлянинъ на 
иностранкѣ пли иностранецъ на римской гражданкѣ, сынъ 
ихъ родится иностранцемъ; но если такой бравъ совер¬ 
шенъ по ошибкѣ, то, на основаніи сенатскаго постановле¬ 
нія, можно ошибку эту исправить согласно тому, что мы 
прежде сказали. Если же не было никакой ошибки, и всту- 

*) Расснеръ: „можетъ ли онъ отстоять свои интересы"; здѣсь оказыва¬ 
ется ие правильно понятымъ латинскій текстъ. 

Инст. Гая. 4 
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іпіегиепегіі, бей шеЫез биаш сопсйсіопет ііа соіегіпі, | 
ппііо сазм етепйаіиг ѵіііит еіиз таігітопіі 1). 

76 ШѵА ріапе сопзіаі, гпіег сіиет Вотапит еі реге- 

І^гіпаш, $і ^иіЛет еат, сит ([иа сопиЫит каЬеаі, ихо- 
гет ёихегіі, бісгг* зиуга уиоуие Йштиз, іиб^ит та- 
Ігітопіит сопІгаЬі. еі іипс ех Ьіб сріі пабсііггг, сіиіб 
Кошапиз ебі еі іп роіезіаіе раігіз егіі. 

77 ? Нет бі сіѵіз Котапа реге^гто, пирзегіі, сопиЫо ех 
іитв регедгіпі роуиіі іпіетиепіепіе, диі ех еіз пазсііиг, 
регедгіпиз еі іивіиз раіш йііиз езіу і&т^иат еі ех реге- 
^гіпа еат ргосгеавбеі. | Кос ’ іатеп Іетроге ех зепа- 
Іизсопбиііо циой аисіоге йіио Найгіапо Гасіит езі, 
еііатзі поп Гиегіі сошіЪіит іпіег сіиет Котапат еі 
реге^гіпит, ^т пабсііиг, іизіиз раігіз йііиз езі. 

павшіе въ бравъ хорошо знали свое состояніе, то ни въ 
коемъ случаѣ недостатокъ этого брачнаго союза не мо¬ 
жетъ быть исправленъ. 

76 Не подлежитъ сомнѣнію, что бракъ, заключенный между 
римскимъ гражданиномъ и такою иностранкой, съ которою 
существовало іиз сопоиЪіі, какъ мы это и прежде сказали, 
считался законнымъ, и тогда дитя отъ этого брака было 
римскимъ гражданиномъ и находилось во власти отца. 

77 Точно также, если римлянка выйдетъ замужъ за ино¬ 
странца, то сынъ отъ этого брака, если состояло ^з соп- 
пиЪіі но праву иностранцевъ, остается иностранцемъ 
и законнымъ сыномъ отца, какъ если бы отецъ прижилъ его 
отъ брава съ иностранкою. Въ настоящее время, въ си¬ 
лу сенатскаго постановленія, изданнаго по почину блажоп- 
пой памяти Адріана, сынъ считается законнымъ сыномъ 
отца, хотя между римской гражданкой и иностранцемъ не 
было^в соппиЪіі. 

§ 76. Ср. о*}. I. 56. 
§ 77. Ср. Ьітіов. XXIII. 2. а*}. I. 92. 

1) Всѣ выше упомянутыя отступленія отъ руководящаго начала по¬ 
рождались или гуманностью, иди необходимостью упростить раврѣшеніе 
вопроса, усложненнаго введеніемъ новыхъ видовъ гражданства и свободы. 
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78 (}ио(і аиіеш сііхітив іпіег сіиѳгп Котапат реге^гі- 
пшпдме таігітопіо сопігасіо еит, ^иг пазскиг, реге- 
&гіпигл ’ пазсі, еііагп сопиЫо поп іпіегиепіепіе | иаІеі) 

ійсріе рег Іедет Міпісіат іат апіеа еф'есіит езі. еасіет 
1 еде ШиА ({ио&уие саиеіиг, иі ві ’ реѵедгіпат9 сшп^иа 
'еі сопиЬіит поп вк, ихогет бихегіі сіигз Вотапиз, 

реге^гі|пи8 ех ео соки павсаіиг. еі іп ргіоге срііЛет 
зресіе песез\$2А'\2ь Іех Шпісіа /иіі: пат аіщиіп сопи¬ 

Ыо іпіег | раігет еі таігет поп іпіегиепіепіе із, щі 
пайиз | еві, зесипйит гигіз депігит гедиіат таігіз поп 
раігіз соп\$\с\опі ассесШ. чиа рагіе аиіет іиЬеІ Іех 
ех сіие Вотапо еі реге|§гіпа реге^гіпит пазсі, вирег- 
ѵасиа ѵійѳіиг; | пат егіат зіпе еа Іе&е е гедиіа іиггз 
депііит іЛет | Гиіигат егаі 1). 

78 Мм сказали выше, что сынъ римской гражданки и ино¬ 
странца рождается иностранцемъ, хотя бы между ними 
не было .щв соппиЬіі. Это уже было прежде остановле¬ 
но закономъ Мивиція, который сверхъ того опредѣляетъ, 
что сынъ отъ брака между римскимъ гражданиномъ и ино¬ 
странкой рождается иностранцемъ, хотя бы не существо¬ 
вало сошшЪішп. Въ нервомъ случаѣ законъ Миниція былъ 
необходимъ, ибо иначе всегда тотъ, который рождается 
отъ родителей, между которыми не было ,)из соппиЬіі, по 
общенародному праву наслѣдовалъ положеніе матери, а не 
отца. Съ другой стороны, та часть закона, которая 
опредѣляетъ, что отъ римскаго гражданина и иностранки 
рождается иностранецъ, не представляетъ ничего новаго 
и совсѣмъ излишня, ибо даже безъ этого закона будетъ 
то же самое по началамъ общечеловѣческаго права. 

§ 78. Ср. ІЛр. V. 8. 

Этотъ фрагментъ весьма испорченъ, и трудно возстановить перво¬ 
начальный видъ текста. Наша редакція основывается отчасти на поправ¬ 
кахъ Гушке, отчасти на чтеніяхъ Студемунда, который этотъ отрывокъ тол¬ 
ковалъ и ивъяснилъ. Извѣстно, что согшпЪіпт составляло часть правъ рим¬ 
скаго гражданство и принадлежало, какъ полноправнымъ гражданамъ, 
такъ нерѣдко и неполноправнымъ, а также въ исключит ель пыхъ случаяхъ 
перегршіамъ. Если не было сошшЪішп, дитя наслѣдовало состояніе матери, 
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79 кЛео аиіет кос ііа езі, иі ’ еігат ех Ьаііпа еі сіив 

Еотапо ^иі пазсііиг, таітіз соткігсгопі ассейаі\ пат Іех 

Мгпісга ад, кипе сазит поп регііпеі: (рше циідет поп 

регедгіпоз іапіит сотргекепдіі, вей еііат ^иі Ьа'ііпі 
потіпапіиг; вей ай аііов Ьаііпов регііпеі, япі ргоргіоз 
рориіоз ргор^іад^ие сіиііаіез ЬаЬеЪапІ еі егапі реге^гі- 
погиш пишего. 

80 Е&йёт гаііопе ех сопігагіо ех Ьаііпо еі сіие Кота- 

па віѵе ех Іе^е Аеііа Зепііа віѵе аіііег соп^гасішп Лі- 
егіі гоаігітопіит, сіиіз Еотапов павсііиг. Гиегипі | Іа- 
теп, циі риіаиегипі, ех Іе&е Аеііа Зѳпііа сопігасіо та- 
Ігішопіо Ьаііпит павсі, диіа иійеіиг ео саѳи рег Іе^ет 

79 Это до того установилось, что даже сынъ отъ брава 
между римскимъ гражданиномъ и латинянкой слѣду¬ 
етъ состоянію матери, хотя къ этому случаю законъ 
Мяниція не относится; упомянутый законъ обнимаетъ 
собою вѣдь не только иностранцевъ, но даже тѣхъ, кото¬ 
рые называются латинами; равно и другихъ латиновъ, ко¬ 
торые, хотя имѣли собственныя области и собственное 
управленіе, но причислялись къ иностранцамъ. 

80 Наоборотъ, на томъ же основаніи отъ латина и римской 
гражданки, будетъ ли заключенъ бракъ по закону Элія 
Сѳнція или иначе, происходилъ римскій гражданинъ. Одна¬ 
ко нѣкоторые думали, что отъ брака, заключеннаго но за¬ 
кону Элія Сенція рождается латинянинъ, такъ какъ, по- 
видимому, въ этомъ случаѣ предполагалось оуществова- 

§ 79. Ср. ІЛр. Ш. 3. 
§ 80. Ср. <ад. I. бб. 67. 

такъ что отъ римлянки и иностранца рождался римскій гражданинъ. Когда съ 
паденіемъ старой національной замкнутости браки римлянокъ съ иностран¬ 
цами сдѣлались болѣе частыми, то вакономъ Миниція это первоначальное 
правило было измѣнено, такъ что отъ римской гражданки и Перегрина про¬ 
исходилъ иностранецъ. Вотъ что хотѣлъ сказать Гай въ упомянутомъ фраг¬ 
ментѣ. Что касается вакона Миниція, то онъ былъ предметомъ различныхъ 
споровъ. Одни, какъ Гушке, придавали этому вакону названіе Іех Мепвіа, 
другіе, какъ Фойхтъ, Іех Маепіа. Студемундъ называетъ этотъ ваконъ Іех Мі- 
піеіа и вслѣдъ за нимъ всѣ ивдатѳли пдшутъ теперь Іех Міпісіа. 
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Аеііат 8епііат еі Іопіаш сопііЬіш/і іпіег еоз дагі, еі 
зегорег сопиЬіит еМсіі, иі чиі пазсііиг раігіз сопііісіо- 
пі ассебаі; аІЛег иего сопігасіо таігітопіо еит, ^иі 
пазсііиг, іиге ^епйит таігіз соп<іісіопет вециі еі оЬ ій 
езвв сіѵега Котапит; зев Ьос іиге иіітиг, ’ цио<1 еі ее- 
иаіивсопзиііо аисіоге <1іио Найгіапо зі^пШсаіиг, иі чио- 
цио то<&> ех Ьаііпо еі сіие Котапа паіиз сіиіз Кота- 
пиз пазсаіиг. 

81 Ні& сопиепіепібг еііатп ИШ зепаіизсопзиііит діио 
Наёпапо аисіоіе 8і^шіісаѵіІ| иі иех Х^аііио бі Р^ 
г^гіпа, ііет сопіга ^иі) ех реге^гіпо еі Ьаііпа пазсііиг, 

таігіз соікіісіопет 8е^иа^и^. 
82 ІПисІ ^ио^ие Ыз сопзе^иеп8 езі, ^ио<1 ех апсШа еі 

НЬего іиге ^епііиш вегииз пазсііиг, еі сопіга ех ІіЬега 
еі зегио НЬег пазсііиг. 

83 Апіта(1иег1еге Іатеп дѳЬетиз, пе іигіѳ ^епііит ге- 

ніе сопппЬіі по закону Элія Сѳнція и Юнія, а соппиЪішп 
имѣетъ всегда послѣдствіемъ то, что дитя наслѣдуетъ оо- 
стовніѳ отца, въ бракѣ же, иначе заключенномъ, рождаю¬ 
щійся слѣдуетъ по общенародному праву состоянію ма¬ 
тери и потому онъ римскій гражданинъ. Но мы пользу¬ 
емся тѣмъ правомъ въ силу сенатскаго постановленія 
изданнаго по почину блаженной памяти Адріана, именно, 
чтобы рождающійся отъ латинянина и римской гражданки 
родился во всякомъ случаѣ римляниномъ. 

81 Сообразно съ этимъ, сенатское постановленіе, изданное 
по почину божественнаго Адріана, опредѣляетъ, что дитя 
латина и иностранки, равнымъ образомъ иностранца и ла¬ 
тинянки, наслѣдуетъ состояніе матери. 

82 Съ этимъ согласно и то, что отъ рабыни и свободнаго 
по общенародному праву происходитъ рабъ и наоборотъ, 
отъ свободной и раба рождается свободное дитя. 

83 Однако мы должны замѣтить, что ни законъ, ни поста- 

§ 81. Ср. Олу I. 30. 66. 
§ 82. Ср. ІЛр. V. 9. Рапі. 2. 24. §§ 1—3. 
§ 83. Ср. Ъ. 24. Б. 1, б. 



54 [I, 84-85. 

§и1ат иеі іех аіщиа иеі чиой 1е^і$ иісегп орііпеі, аіі- 
^ио сази соттиіаиегіі. 

84 Ессе епіш ех зепаіизсопзиііо Сіаийіапо роіегаі сі- 
иіз Ііотапа, чиае аііепо зегио иоіепіе Йотіпо еіпв соігі, 
ірза ех расііопе ІіЬега регшапеге, зей зегиит ргосгеаге; 
пат чиой іпіег еат еі йотіпит ізііиз зегиі сопиепегіі, 
'со зепаіизсопзиііо гаіит еззе іиЬеІиг. зей розіеа йіииз 
Найгіапиз, іп'щиііаіе теі еі іпеіе^апііа іогів тоіиз, гезіі- 
Іоіі іигіз ^еп|1іит ге^иіат, иі сит ірза тиііег НЬега 
регтапеаі, ІіЬегит рагіаі. 

85 ’ Ііепг е Іеде Ьаігпа ех аггсіііа еі НЬего роіегапі Іг- 
Ъегі пазсі; пат еа Іе^е саиеіиг, иі зі чиіз сит аііепа 
апсШа, циат сгейеЬаІ НЬегаш еззе соіегіі, зіциійет 
тазсиіі пазсапіиг, ІіЬегі зіпі, зі иего іетіпас, ай ешп 

повленіѳ, имѣющее силу закона, не измѣнило въ какомъ- 
нибудь случаѣ иравила общенароднаго права. 

84 И такъ по сенатскому постановленію Клавдія римская 
гражданка, которая вступила въ половую связь съ чужимъ 
рабомъ съ вѣдома его господина, могла сама на основаніи 
договора остаться свободною, іг все-таки родить раба; ибо 
соглашеніе между нею и господиномъ этого раба, на осно¬ 
ваніи упомянутаго сенатскаго постановленія, считалось 
дѣйствительнымъ. Но затѣмъ императоръ Адріанъ, 
признавая несправедливость дѣла и неумѣстность тако¬ 
го постановленія, возстановилъ (въ видахъ гуманности) 
правило общенароднаго права, именно, чтобы отъ свобод¬ 
ной женщины родилось свободное дитя. 

85 Равнымъ образомъ по латинскому закону дѣти рабыни 
и свободнаго признавались свободными; ибо этимъ зако¬ 
номъ опредѣляется, чтобы, если кто имѣотъ сношеніе съ 
чужою рабою, которую считалъ свободною, рождались 
свободные, если они только мужскаго пола, а если родив¬ 
шіеся женскаго пола, чтобы онѣ принадлежали тому, ра- 

$ 84. Ср. Ран!. 2. 21а. и 4. 10. § 2. О^. I. 91. 160. 
§ 85. Ср. Ь. 2. рг. Р. 40, 15. Ь. 3. С. б. 18. 
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реггіпеатгі, сиіив таіег апсіііа йіегіі. вей еі іп Ьас вре- 
сіе (ііиив Ѵезравіапив іпеіе^апііа іигіз тоіиѳ гевіііиіі 
іигіѳ «гепііит ге^иіат, иі отпітосіо, еііатві тавсиіі 
павсаптг, вегиі віпі еіиз сиіив еі таіег Гиегіі. 

86 8ес1 Ша рагв еіиввет Іѳ^ів заіиа еві, иі ех НЬега еі 
вегио аііепо, ^иет зсіеЬаІ вегиит евве, вегиі павсап- 
Іиг. і^ие арші чиов Іаіів Іех поп еві, чиі павогіиг, іи- 
ге ^епііит таігів соікіісіопет вечиііиг еі оЬ і(і 1і- 
Ъег еві. 

87 (іиіЬив аиіет савіЬиз таігів ѳі поп раігів сопсіісіо- 
пет вечиііиг чиі павсііиг, гівсіет савіЬиз іп роіезіаіе 
еит раігів, еііатві ів сіиіз Котапив зіі, поп езве ріив 
Чиага тапііевіит еві. еі ісіео вирегіиз геііиіітив чиі- 
Ъивдат савіЬиз рег еггогет поп іивіо сопігасіо таігі- 

бынею котораго была мать. Но и въ этомъ случаѣ бла¬ 

женной памяти Веспасіанъ, по поводу неприличія такого 
закона, возстановилъ положеніе общенароднаго права, имен¬ 
но, чтобы родившіеся, даже если они мужсваго пола, во 
всякомъ случаѣ, были рабами того, чьей рабынею была 
и мать. 

86 Но осталась въ своей силѣ та часть того же закона, 
по которой отъ свободной женщины и чужого раба, кото¬ 
раго свободная считала рабомъ, рождались рабы. Такимъ 
образомъ у тѣхъ, у которыхъ не примѣняется такой за¬ 
конъ, дитя наслѣдуетъ, по общенародному праву, состоя¬ 
ніе матери и потому оно свободно. 

87 Нѣтъ сомнѣнія, что въ тѣхъ же самыхъ случаяхъ, въ 
которыхъ дитя наслѣдуетъ состояніе матери, а не отца, 

оно не подчиняется власти отца, хотя бы послѣдній 
и былъ римскимъ гражданиномъ, и потому мы указали 
выше, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ которыхъ бракъ 
заключался по ошибкѣ и незаконно, сенатъ приходитъ въ 

§ 87. Ср. (ЭД. I. 67 и слѣд. 
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топіо зепаіит тіегиепіге еі етепйаге иіііит таігіто- 
піі, ео^^1е тоііо ріегипщиѳ еіГісеге, иі іп роіезіаіет 
раігіз ПНиз ге(%аІиг. 

88 8е<1 еі апсіііа ех сіие Вотапо сопсерегіі, беіпйѳ 
тапитізза сіиіз Котапа іасіа зіі, еі Іипс рагіаі, Іісеі 
сішз Котапиз зіі ^иі пазсііиг, | зісиі раіег еіив, поп 
Іатеп іп роіейіаіѳ раігів езі, ^иіа пе^ие ех іизіо соііи 
сопсеріиз езі пецие ех пііо зепаіизсопзиііо Іаііз соііиз 
^иаві іизіиз сопзіііиііиг. 

89 (іиосі аиіет ріасиіі, зі апсіііа ех сіие Котапо соп¬ 
серегіі, Деіпсіе тапитізза ререгті, ^иі пазсііиг ИЬе- 
гит пазсі, (па)1ига1і гаііоие Пі; пат Ы ^иі іііе^іііте 
сопсіріипіиг, зіаіит зитипі ех ео Іетроге ^ио пазсип- 
Іиг; ііачиѳ зі ех ІіЬега пазсипіиг, ІіЪегі Пипі, пес іпіег- 
езі ех ^ио таіег еоз сопсерегіі, сит апсіііа Гиегіі; 

помощь и исправляетъ порокъ брачнаго союза, и такимъ 
образомъ въ большинствѣ случаевъ происходитъ то, что 
сынъ переходитъ подъ власть отца. 

88 Но если рабыня зачнетъ отъ римскаго гражданина, я за¬ 
тѣмъ въ силу отиущенія на волю дѣлается римскою граж¬ 
данкой и родитъ, то родившійся, хотя онъ римскій граж¬ 
данинъ, какъ его отецъ, вое-такине переходитъ подъ власть 
своего отца, такъ какъ онъ незаконно зачатый, и нѣтъ се¬ 
натскаго постановленія, которое бы считало такую связь 
законною. 

89 Но естественнымъ требованіямъ и соображеніямъ рѣ¬ 
шено, что, если рабыня зачнетъ отъ римскаго гражданина, 
а затѣмъ, отпущенная на волю, родитъ, то дитя рождает¬ 
ся свободнымъ, такъ какъ зачатые незаконно пріобрѣта¬ 
ютъ состояніе съ того времени, когда рождаются. Поэто¬ 
му они считаются свободными, если рождаются отъ свобод¬ 
ной, и безразлично, отъ кого мать зачала ихъ, когда еще 

§ 88. Ср. Ь. 46. В 1, 7. Са.). I. 82. 85. 89. 
§ 89. Ср. ІЛр. V. 10. Ь. 18, 24. а 1, 5. Ь. 1. § 2. Ь. 9.0. 60, 1. Ь. 2. § 3. Б. 
38, 17, 
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&1 Ьі, чиі Іе^ііігое сопсіріипіиг, ех сопсерііооіз Іетроге 
віаіит зитипі. 

90 І^ие зі сиг шиііегі сгиі Вотапае ргаедпаіі адиа 
еі і§пі іпіегіісіит іиегіі, ео^ие тосіо реге^ггпа $аі, еі 
Іипс рагіаі, сопріигез сіізііп&иипі еі риіамі, з^оісіеш 
ех іизііз пиріііз сопсерегіі, сіиет Котапит ех еа пазсі, 
зі иего ииі^о сопсерегіі, сіѵет реге&гіпит ех еа пазсі. 

91 Нет зі диа тиііег сіиів Котапа ргае^паз ех зепа- 
Іизсопзиііо СІаиНіапо апсіііа Гасіа віі оЬ і4 дио<1 аііепо 
вето іпѵііо еі ёепипііапіе ёотіпо еіиз соіегіі, сопріи- 
гез (Ігзііпдиті еі ехізіітапі, зщиі<іет ех іизііз пирііів 
сопсеріиз зіі, сіиет Котапит ех еа пазсі, зі иего ииі&о 
сопсеріив зіі, зетит пазсі еіиз еиіив таіег Гасіа езі 
апсіііа. 

была рабынею. Но законно зачатые пріобрѣтаютъ со¬ 
стояніе съ момента зачатія. 

90 Слѣдовательно, если какая-нб. беременная римская граж¬ 
данка будетъ изгнана изъ предѣловъ отечества, и, сдѣ¬ 
лавшись такимъ образомъ иностранкою, родитъ, то мно¬ 
гіе думаютъ, что дитя признавалось римскимъ граждани¬ 
номъ, если она зачала въ законномъ бракѣ; если же она 
зачала къ незаконной связи, то отъ нея рождается ино¬ 
странецъ. 

91 Равнымъ образомъ весьма многіе полагаютъ, что если 
какая-либо римская гражданка, будучи беременною, сдѣ¬ 
лается, согласно сенатскому постановленію Клавдія, ра¬ 
бынею вслѣдствіе того, что вступила въ сношенія съ чу¬ 
жимъ рабомъ противъ воли и запрета его господина, то 
отъ нея рождается римскій гражданинъ, если только онъ 
былъ зачатъ въ законномъ бракѣ; если же онъ зачатъ въ 
незаконной связи, то рождается рабомъ того, чьей рабы¬ 
нею сдѣлалась мать. 

6 90. Ср. Оа). 1.161. 
§ 91. Ср. Оа]. I. 64.160. ІЛр. XI. II. Ь. 6. §§ 2. 3. Ь. 18. Б. 1, 4. Ь. 4. С. 9, 47. 
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92 Реге%гіпа даодиѳ еі иа1§о сопсерегіі, йеіпдѳ сіиів 
Кота па йаі, еі іипс рагі&і, сіиет Котапит рагіі; еі иего 
ех реге^гіпо | зесипйит Іе^ев тогездие реге^гіпогит 
сопсерегіі, ііа иЫеіпг ех вепаіизсопзиііо, диой аис- 
іоге діио НаДгіапо іасіит езі, сіѵет готапит рагеге, зі 
еі раігі віиз сіиііав Котапа бопеіиг. 

93 8і реге^гіпиз сит ІіЬвгіз сгигіаіе Еотапа сіопаіиз 
/иегіі, поп аіііег Шіі іп роіезіаіе еіиз/іеаі, циат ві гт- 

регаіог еоз іп роіезМет гейе^егіі: цшкі На Йетит ів іа- 
сіі, зі сааза со^пііа аезіітаиегіі Нос йіііз ехресііге: <1і1і- 
^епііиз аиіет еxас^іи$^ие саизага со^позсіі сіе іпри- 
ЬегіЬиз аЬзепііЬивцие; еі Ьаес На ейісіо <3іиі Найгіапі 
зі^пійсапіиг. 

94 Ііет зі ^иіз сит ихоге ргае^паіе сіаііаіе Котапа 

92 Точно также, если иностранка зачнетъ въ незаконной 
свази и затѣмъ, сдѣлавшись римскою гражданкою, родитъ, 
то она рождаетъ римскаго гражданина; если же она всту- 
нила въ сношенія съ иностранцемъ и отъ него зачала со¬ 
гласно законамъ и обычаямъ иностранцевъ, то по сенат¬ 
скому постановленію, изданному но ночину б. Адріана, 
рождается римскій гражданинъ, если и его отецъ пріобрѣлъ 
права римскаго гражданина. 

93 Если чужеземецъ получитъ для себя и для своихъ дѣтей 
права римскаго гражданства, то сыновья будутъ подъ его 
властью только въ томъ случаѣ, если императоръ подчи¬ 
нитъ ихъ власти родителя, чтб онъ дѣлаетъ лишь тогда, 
когда послѣ изслѣдованія дѣла такое подчиненіе окажет¬ 
ся выгоднымъ для сыновей. Добросовѣстнѣе и подроб¬ 
нѣе императоръ разсматриваетъ вопросъ относительно 
лицъ малолѣтнихъ и отсутствующихъ. Вое это постано¬ 

вляется на основаніи эдикта б. Адріана. 

94 Точно также, если кто-либо вмѣстѣ съ беременною же¬ 
ною пріобрѣтетъ римское гражданство, то, хотя тотъ, 

§ 92 Ор. <ОД I. 77. 94. 
§ 93. Ср. ОД. III. 20. Рііпіиа, Еріаіоіае. X. 6. 
§ 94. Ср. Од). I. 92. 
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допаіиз зіі, ^иатиіэ із ^иі павсііиг, иі зирга діхітиз, 
(сіигз) Ботапиз зіі, Іатеп іп роіезіаіе раігіз поп ЙІ; 
ідцие зиЬзсгірІіопе <1іиі Надгіяпі зі^пійсаіиг; чиа де 
сааза ^иі іпіеііе^іі ихогст зиат еззе ргае^паіет, дит 
сіиііаіет зіЬі е( ихогі аЬ ігарегаіоге реііі, зітиі аЬ еодет 
реіеге деЬеІ, иі еит чиі паіиз егіі іп роіезіаіе зиа 
ЬаЬеаІ. 

95 АНа саиза езі еогит, 9иі ’Ъъііі гиге сит ІіЬегіз 
зиіз ад сіиііаіет Нотапат региепіипі; пат Ьогит іп 
роіезіаіе /іипі ІіЬегі. 

96 (}иод іиз ^иіЬиздат реге^гіпгв ’сіиііаііЬиз даіит езі 
ІгіЬиІо іигетазогіз Ьаііі; аиі таіиз езі ЬаЬіюіі аиітгпиз. 
таіиз езі Ьаііит, сит тадізігаіит иеі копогет іп сгиі- 
іаіе зиа дегепйо еігат рахепХез еі ІіЬехі еі ихог сит кгз, 
'диі—тадізігаіит ^егииі, сіиііаіет Богоапаго сопзе- 

кто рождается, и будетъ, какъ выше скаааво, римскій 
гражданинъ, но онъ все-таки не переходитъ подъ власть 
отца. И это постановлено рескриптомъ блаженной памя- 

_ тн Адріана. Посему тотъ, кто знаетъ, что у него жена 
беременна, долженъ въ то время, когда испрашиваетъ 
у императора для себя и для жены римское гражданство, 
вмѣстѣ съ тѣмъ у него же ходатайствовать, чтобы имѣть 
подъ властью будущаго ребенка. 

95 Другое положеніе тѣхъ, которые по латинскому праву 
пріобрѣтаютъ права римскаго гражданства вмѣстѣ съ 
дѣтьми, ибо дѣти ихъ будутъ подъ отцовскою властью. 

96 Право это предоставлено было нѣкоторымъ иноземнымъ 
общинамъ, которыя пользовались латинскимъ правомъ 
бблыпаго объема, ибо есть различіе между латинскимъ 
правомъ бблыпихъ размѣровъ и меньшихъ; первая форма 
,)игів Ьаііі бываетъ тогда, когда пріобрѣтаютъ права рим¬ 
скаго гражданства какъ тѣ, которые отправляютъ высшія 
должности, такъ и ихъ родители, дѣти и жены; вторая 

$ 95. Ср. Са). I. 79.131. III. 56. Аасопіов іа Рміол. р. 3. СсШив. XVI. 3. 81га- 
Ьо. IV. 1. § 13. Тасіі. Аип. IV. 5. Арріаппв. В. С. II. 26. Сіе. аЛ А«іс. V. 11. 
§1.2. 
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сипіиг; тіппв Ьаііит еѳі, сит Ы і&піит ^иі иеі та^і- 
вігаіига иеі Ьопогет ^египі, а<1 сіиііаіет Вотапат рег- 
иепіипі, і<Цие сопріигібмз еріѳіиііѳ ргіпсірит ѳі^пі- 
Гісаіиг '). |-ѵ. 6.- | 

97 Ыт зоіатп іатеп паіигаіез *) ЫЪегі зесипЛит еа, диае 

имѣетъ мѣсто тогда, когда пріобрѣтаютъ римское граж¬ 
данство только тѣ, которые исиолняютъ общественную 
или почетную должность. И это постановлено на основа¬ 
ніи многихъ императорскихъ рескриптовъ. 

97 Однакожъ, не только родных дѣти, согласно тому, что мы 

§ 97 = рг. 3. 1,11. 

•) Гешенъ, Ляхманъ, Пела, Вэкиніъ, Поетъ, Абды и Валъкеръ не ста¬ 

рались возстановить первоначальнаго текста §§ 95, 96. Первый Нибуръ 
(ВошІасЬе ѲеасЬ. п. 163), который предлагалъ слѣдующую редакцію: тз^па 
Ьаііпт ѵосаіпг сот ^иІсит^ое Вотае шпопа Гасіппі, поп Ы іапіпт циі таді- 

вігаіит яепті, сіѵіі. готап. сопаесипіпг, тіпоѳ Ьаііит еѳі:, сит Ы іапішп циі ѵеі 
та&івігаіит ѵеі Ьопогет вегппі, ад сіѵ. гот. регѵепіппі еіс. Гушке (Веіігэде 
р. 11): цподЗпа чиІЪивдат регертшіа даіит еэі, соцпе регііпеі, чиод Ьаііпі ео, 

Чио(1 аіігре ех ее доті геіісіа, сит ихоге НЬегіацпе Вотат тівгапі, еі аіііѳ циі- 

Ьпадат геЬиѳ еі віЬі еі пхогі НЬегівцпе впів сіѵііаіет Вот. опаѳшпі. ІПид ѵе- 

го Зав, рег циод Ьаііпі еііат ео цпод та^іаігаіпт &ег., сіѵ. гот. сопвес., тіппв 
Іаіит еві, сит Ьі іапіит іраі цпі та^. ѵеі Ьопогет #егппі, а<1 сіѵііаіет К. рег- 

ѵепІапі— мысль ясна, но много излишнихъ словъ. Моммзенъ (ЗіадігесЬіс 8а1- 

рспаа. 1855) читаетъ: чпод Заз цпіЬизбяш реге^гіпіѳ сіѵііаііЪив сопсеввпт еѳі, 
ігіЬпіо Зигв таЗогіа ЬаШ. Ео епіт дііГепші Ьаііпт т^)иэ еі тіппв, циод та* 

Зпа Ьаііит езі сит поп аоіпт цпі та^івігаіпт догипі, вед сопЗидов еі рагепіеа еі 
ІіЬегі еііат еогит чиі та&івігаіпт яег. сі. гот. сопз; тіпиз Ьаііит еіс. Толко¬ 

ваніе вѣрно, и чтеніе вполнѣ удовлетворительно. Рудорфъ (де тяЗоге еі ті- 

поге Ьаііо. 1860): цпод Зпа цпІЬпвдат реге&гіпіа сопседіі аоіеі ргіпсіраИЬпа соп- 

аіііпііопіЬпа даіо асііісеі та]оге Ьаііо. Иат апі т^пв еві Ьаііит аиі гаіпив. 

ВОДиа Ьаііпт еві, епт поп Ы іапіпт циі ѵеі та^івігаіит ѵеі Ьопогет вегпиі, 

вед ІіЬегі еі рагепіеа еі пхогев еііат еогпт цпі та?іаіг. ^ег. сіѵ. гот. сопвеспп- 

іиг. Студемундъ (ѴѳгЬапдІпп^еп. р. 130—131): цпод іиз цпіЬпздат реге^ппіа 
сіѵііаііЬпа даіит еві ѵеі а рорпіо Вотапо ѵеі а вепаіп ѵеі а Саеваге- 

апі таЗпа еаі Ьаііпт апі тіппв; таЗиэ еві Ьаііпт епт еі Ьі циі деспгіопеа 1е- 

дипіпг еі еі цпі Ьопогет аііцпет апі та^іяігаіпт вепші, сіѵііаіѳт Вотапат 
сопаесппіпг, тіппв Ьаііпт еаі, сит Ьі Іапіпт цпі іпа^іаігаіпт ѵеі Ьопогет ^е* 

гппі, ад сіѵііаіет Вотапат регѵепіппі. Редакція самая лучшая, хотя не 
устраняетъ всѣхъ сомнѣній. Въ Копѵ. Веѵпе Ьіаі. де дгоіі Ггапф. еі ёігап- 

8ег. 1. Ш. 1879. р. 1—10.111 —169 помѣщена статья Веапдопіп'а: 1е МгОпа еі 
1е тіппв Ьаііпт, посвященная раэбору упомянутаго текста. 

*) Терминъ паіигаіе* переданъ у Расснера: рожденныя еъ конкубина¬ 

тѣ. Переводчикъ не задумался надъ своей передачей текста. 
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ёшпшз, іп роіезіаіе позіга зипі, иегига еі Ьі чиоз 
адоріатиз. 

98 Агіорііо аиіет (ІиоЬиз тоДіз ЙІ, аиі рориіі аисіогііа- 
Іе, аиі ітрегіо та»ізІгаІи8, иеімгі ргаеіогіз. 

99 Рориіі аисіогііаіе аёоріатиз еоа циі виі іигіа зипі: 
циае аресіев асіорііопіз (іісііиг адго^аііо, ^ша еі ів ^иі 
асіоріаі го^аіиг, і4 еві іпіегго^аіиг, ап иеііі еит чиеш 
асіоріаіигив зіі іивіит віЬі Гіііит еззе; еі ів, циі асіор- 
Іаіиг го^аіиг, ап і<1 Пегі раііаіиг; еі рориіив годаіиг, ап 
І(1 Пегі іиЬеаІ. ітрегіо та^івігаіив айоріатиз еоз ^иі 
іп роіевіаіе рагепіит випі, вг'ие ргітит ^гасіит ПЬего- 
гиш орііпеапі, чааііз еві ПІіиз еі ИНа, зіие іпіегіогет, 
Чиаіів езі перов періів, ргопероз ргоперііз. 

100 ЕІ ^иі<3ет іііа аіорііо циае рег рориіит Гіі, пив- 

сказали, состоятъ во власти нашей, но и тѣ, коихъ мы 
усыновляемъ. 

98 Актъ же усыновленія совершается двумя способами: 

или властью народа, или по приказу высшаго сановника, 
ннр. претора. 

99 Властью народа можно усыновлять тѣхъ, которые поль¬ 
зуются правовою независимостью; этотъ видъ усыновленія 
называется агго^аііо, потому что и того, кто усыновля¬ 
етъ, спрашиваютъ, желаетъ ли онъ того, кого намѣренъ 
усыновить, считать законнымъ сыномъ,—и того, кто усы¬ 
новляется, опрашиваютъ, желаетъ ли онъ этому подверг¬ 
нуться; спрашивается и народъ, одобряетъ ли онъ это 
усыновленіе. Властью сановника усыновляемъ тѣхъ, ко¬ 
торые состоятъ подъ отеческого властью, все равно, зани¬ 
маютъ ли они первую степень нисходящихъ, каковы сынъ 
и дочь, или дальнѣйшую, каковы внукъ и внучка, прав¬ 
нукъ и правнучка. 

100 Первый видъ усыновленія, т. е. совершающійся при по- 

§§ 98. 99 * Ь. 2. рг. 0.1, 7. § 1. 3. 1,11. Ср. ІЛр. ѴШ 2. 3. Оеіі. V. 19. Сіе. 

рго Лото. XXIX. 77. Ь. 1. V. 1, 7. 

§ 100. Ср. ІЛр. VIII. 4. Ъ. 12. 1, 18. 
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Чиаш пІ9І Кошае Гіі; аі Ьаес еііат іп ргоиіпсііз арий 
ргаезісіез еагиш Гіегі зоіеі. 

101 Ііега рег рораішп Гешіпае поп айоріапіиг, пат і<1 
та^із ріасиіі; арий [ ргаеіогет иего иеі іп ргоиіпсііѳ 
арий ргосопзиіет Іе^аіитие еііат Гетіпае зоіепі айоріагі. 

102 Кет іприЬегет арий рориіит айоріагі аЦиапДо 
ргоЫЬіІит езі, аііциапёо регтіззит езі; пипс ех ерізіиіа 
ітрегаіогіз Апіопіпі циаго всгірѳіі ропІіПсіЬив, ѳі іизіа 
саиза агіорііопіз еззе икіеЬіІиг, сит ^аіЬиз<1ат сопсіісіо- 
піЬиз регтіззит езі. арий ргаеіогет иего, еі іп ргоиіп¬ 
сііз арий ргосопзиіет Іе^аіипше сиіизсип^ие аеіаііз 
(регзопаз) агіоріагѳ роззитиз. 

103 ИМ иігіизцие агіорііопіз соттипе езі, ^иоё еі Ъі, 

мощи парода, можетъ происходить только въ Римѣ, а вто¬ 
рой обыкновенно совершается тоже въ провинціяхъ въ 
ирисутствіи ихъ намѣстниковъ. 

101 Равнымъ образомъ, властью народа не усыновляются 
женщины (это именно казалось болѣе соотвѣтственнымъ). 
Въ присутствіи же претора (въ Римѣ), а въ провинціяхъ 
передъ проконсуломъ или легатомъ усыновляются также 
женщины. 

102 Точно также въ однихъ случаяхъ усыновленіе мало¬ 
лѣтняго—въ присутствіи народа воспрещено, а въ дру¬ 
гихъ дозволено. Въ наше время рескриптомъ императо¬ 
ра Антонина, изданнымъ на имя понтификовъ, усыновле¬ 
ніе дозволяется при извѣстныхъ условіяхъ, если только 
причина усыновленія окажется законною. Но передъ 
преторомъ, а въ провинціяхъ передъ проконсуломъ и ле¬ 
гатомъ мы можемъ усыновлять всякаго, какого бы онъ ни 
былъ возраста. 

103 Оба вида усыновленія имѣютъ то общее, что даже тѣ, 

§ 101. Ср. ІЛр. VIII. 5. Ь. 21. Б. 1, 7. Оси. V. 19. Ь. 8. С. 8, 48. 
$ 102. Ср. ІЛр. VIII. 5. § 3. X 1,11. 
§ 103 = Ь. 2. § 1. V. 1, 7. § 9. X 1, 11. 
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9Ш депегаге пот роввипі, циаіев випі врабопев, аборіа- 
ге ровзипі. 

104 Ретіпае иего ииііо то<1о айоріаге ровзипі, ^ша пе 
циібет паіигаіев ІіЬегов іп роІевЫе ЬаЬепІ. 

105 Нет ві циів рег роргЛит віие арш? ргаеіогего иеі 
ариЛ ргаевЫет ргоиіпсіае асІорІаиегЦ, роіеѳі еипбет 
аііі іп асіорііопет <1аге. 

106 8е<1 еі іііа ^иаев(іо *), ап тіпог паіи таіогст паіи 
асіоріаге роввіі, иігіивчие аёорііопіз соттипів езі. 

107 Ши<1 ргоргіит еві еіиз аёорііопіз циае рег рори- 
Іпт Яі, ^иосI із яиі ІіЬегов іп роіезіаіе ЬаЬеІ, ві зе абго- 
§ап<1ит (Ыегіі, поп воіит ірзе роіезіаіі а4го^а(огіз 
зиЬісіІиг, вед еііага ІіЬегі еіиз іп еіиз(1ет Гіипі роіевіаіе 
Іапщиат пероіев. 

которые не могутъ рождать, каковы нпр. скопцы, могутъ 
усыновлять. 

104 Женщины же ни въ какомъ случаѣ не могутъ усыно¬ 
влять, ибо онѣ и родныхъ дѣтей не имѣютъ въ своей 
власти. 

105 Точно также, если кто-либо усыновитъ властью народа, 
или передъ преторомъ, или передъ намѣстникомъ провин¬ 
ціи, то онъ можетъ того же отдать на усыновленіе другому. 

106 Извѣстный вопросъ: можетъ ли младшій усыновить стар¬ 
шаго — относится одинаково къ обоимъ видамъ усыно¬ 
вленія. 

107 Свойство усыновленія, которое совершается властью 
народа, таково, что если тотъ, кто имѣетъ дѣтей въ своей 
власти, отдаетъ себя на усыновленіе другому, то не толь¬ 
ко самъ подчиняется власти усыновителя, но и дѣти его 
становятся во власти усыновителя въ качествѣ внуковъ. 

§ 104 = § 10. X 1, И. Ср. ІЛр. VIII. 7а. 
§ 105. Ср. §8. X 1, 11. 

§ 100. Ср. § 4. X 1,11. Ь. 16. Ь. 40. § 1. Р. 1, 7. СІс. рго Лото. ХШ. 14. 

§ 107 = и 2. § 2. Р. 1,7. § 11. X 1,11. ІЛр. VIII. 8. Ь. 15. рг. Ь. 40. рг.Р. 1, 7. 

') Гешенъ пишетъ: Зеі еі іііа циаЫіо, ап-рояеіі,-соттипіг е»1. 

Ляхжанъ: Зеі іііа </иаезііо еіі, ап-ровеіі, (Ій циоцие) и^^іиз^не аііорііоіш сот- 

типе е$1. Бікиніъ наконецъ: веі Ший {цпоцис цпоЛ] циаеаііит еві. Правиль¬ 

нѣе всего сказано Студехумдожъ: вей еі іііа чоаеаііо. 
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108 І7ипс йе кгз регзопіз ииіеатиз, уиае іп гпапи позіга 

зипі. ^иой еі ірзиш іиз ргоргіит сіиіат Котапо- 
гит езі. 

109 8е<1 іп роіеѳіаіе циісіеш еі таѳсиіі еі Гетіпае еззе 
зоіепі; іп шапиш аиіет Гетіпае іапіит сопиепіипі. 

НО Оііт] ііацие ігіЬиз тосііз іп тапит сопиѳпіеЬапі, 
изи, ?аггео, соетрііопе. 

111 Изи іп тапит сопиепіеЬаі циае аппо сопііпио пиріа 
регзеиегаЬаі; ^иіа епіт иеіиіі аппиа роззеззіопе ивиса- 
ріеЬаіиг, іп Гатіііат иігі ігапзіЬаі Гіііаецие Іосит оріі- 
пеЬаі. ііацие \е%е диосіесіт ІаЬиІагит саиіит езі, иі зі 
циа поііеі ео тосіо іп тапит тагііі сопиегагг, еа диоі- 

аппів ігіпосііо аЬевзеі аіцие ео тоДо [изит\ сиіиѳцие 

108 Теперь поговоримъ о тѣхъ лицахъ, которыя находятся 
подъ властью мужей; это право свойственно тоже только 
римскимъ гражданамъ. 

109 Подъ властью отца обыкновенно бываютъ и мужчины 
и женщины, семейной же власти мужа подчиняются толь¬ 
ко женщины. 

НО Итакъ нѣкогда этотъ переходъ подъ власть мужа со¬ 
вершался тремя способами: давностью, жертвеннымъ хлѣ¬ 
бомъ и куплею. 

111 Посредствомъ давностнаго сожительства вступала во 
власть мужа та женщина, которая въ продолженіе цѣлаго 
года оставалась безпрерывно супругою; сдѣлавшись вслѣд¬ 
ствіе какъ-бы годоваго владѣнія собственностью мужа, 
она вступала въ его семью и занимала мѣсто дочери. По¬ 
этому закономъ XII таблицъ постановлено, что если какая 
нибудь женщина не захочетъ такимъ образомъ вступить 
во власть мужа, то она должна ежегодно отлучаться изъ 
своего дома на три ночи сряду и такимъ образомъ пре¬ 
рывать ежегодное давностное владѣніе. Но все это пра- 

§ 108. Ср. С*3.1. 55. Біопуа. II. 25. 
§ 110. Ср. Зегтіиа ай Ссог&. I. 31. ВоеіЬіаа ай Сіе. Торіса. с. 3. § 14. 
§111. Ср. Сіе. рго Пассо. ТасІі. Апп. ІУ. 16. 



і, г 12]. 65 

аппі іпіеггитрегеі. ]) зе<1 Ьос Іоіит іив рагііт ІедіЪив 
виЫаІит езі, рагііт ірва сіевиеіасіше оЫіІІегаІит езі. 

112 Раггео іа тапит сопиепіипі рег цшмісіат делив 
засгійсіі, циой а пиріа іаггео Пі (еі) іп цио Гаггеиз ра- 
пів аііЬіЬеІиг, игкіе еііат сопГаггеаІіо (Іісііиг; сопріи- 
га ргаеіегеа Ьиіиз іигів огіііпапсіі дгаііа сит сегііз еі 
зоІІетпІЬив иегЬіз, ргаезепІіЬиз сіесет ІезІіЬиз, адипіиг 
еі Гіипі. іиз еііат позігіз ІетрогіЬиз іп изи езі: 
пат Йатіпез таіогез, И езі Біаіев, Магііаіез, ^иі^іпа- 
)ез, ііет гедез засгогит, пізі диі сопГаггеаІіз пирй'ів 
ргосгеаіі шпі, $іелі пщиеипі, ас пе ірзі циійет зіпе соп- 
Гаггеаііопе засегсіоііит папсізсі *) роввипі^-—~ 

_ ^го(. Рг. X, Рп 

во частью уничтожено законодательнымъ путемъ, частью 
исчезло вслѣдствіе непримѣненія. 

112 Конфареаціоннымъ образомъ женщины вступаютъ во 
власть мужа черезъ нѣкотораго рода священнодѣйствіе, 
которое совершается невѣстой, и при которомъ употре¬ 
бляется пшеничный хлѣбъ,—почему этотъ торжественный 
обрядъ брака называется также сопіаггеаііо. Сверхъ 
того, для укрѣпленія этого правоотношенія соверша¬ 
ется и дѣлается весьма многое при сопровожденіи из¬ 
вѣстныхъ торжественныхъ словъ и въ присутствіи 10 сви¬ 
дѣтелей. Это право даже въ настоящее время еще при¬ 
мѣняется. Именно, въ старшіе фламины, т. е. фламины 
Дія, Марса и Квирина, точно также въ первосвященники 
назначаются только тѣ, которые родились отъ брака, за¬ 
ключеннаго посредствомъ торжественнаго акта конфареа- 
ціи, потому что безъ конфареаціи они даже не могутъ по¬ 
лучить священнической должности. 

§ 112. Ср. Зегѵіия ад Оеог&. I. 31. Оеіі. 1.12 

*) У Генина мы читаемъ: Ііачпе 1е#е XII ІаЪоІагшп сааіат егаі, ві 40а 
поііеі со тодо іп тапат тагШ сопѵепіге, иі чиоіаппів ігіпосііо аЬеввеІ, аЦие» 

■Па овит си)и84ие аппі іпіеггшпрегсі. Подобный текстъ иы встрѣчаемъ 
у Гушке. 

*) По нашему мнѣнію, лучше употребить слово папсізсі (реіеге) чѣмъ 
НаЪеге, которое предлагаетъ Студемчундъ. Термины васегдоііат реіеге, пап¬ 
сізсі чаще встрѣчаются въ источникахъ. 

Инст. Гая. 5 
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ИЗ Соетрііопе ѵего гп шапмт сопиепіипі рег тапсіра- 
Ііопет, ій езі рег сціагкіат іта^іпагіат иешііііопет; 
пат ас2ЛгЬЦіз поп тгпиз циат ѵ ІезІіЪиз сіиіЬиз Кота- 
піз риЬегіЬиз, Нет ПЬгіреп<іе, етіі ів тиііегет, сиіоз іп 
та пат сопиепіі. 

114 Роіеѳі аиіет соетрііопет Гасегѳ тиііег поп зоіит 
сит тагііо зио зе<1 еііат сит ехігапес^ зсііісеі аиі 
таігітопіі саиза Гасіа соетрііо ёісііиг, аиі ййисіае; 
диае епіт сит тагііо зио Гасіі соетрііопет, (иі) ари<2 
еит Шіае Іосо зіі, ёісііиг таігітопіі саиза Гесіззе со¬ 
етрііопет; ^иае и его аііегіиз геі саиза Гасіі соетрііо¬ 
пет сит шго зио аиг сит ехігапео, иеіиіі Іиіеіае еиі- 
Іапбае саиза, Йісііиг йёисіае саиза Гесіззе соетрііопет. 

115 ()иод езі Іаіе: зі ^иа иеііі циоз ЬаЬеі Іиіогез йеропе- 
ге еі аііит папсізсі, ііз аисіогіЪиз соетрііопет Гасіі; 

113 Что касается „вупли“, то на основаніи' еа женщины 
вступаютъ во власть иужа путемъ манципаціи, т. е. на 
основаніи символической продажи; въ присутствіи не ме¬ 
нѣе 5 свидѣтелей изъ совершеннолѣтнихъ римскихъ граж¬ 
данъ, а также вѣсовщика, покупаетъ жеву тотъ, подъ чью 
власть она переходитъ. 

114 Женщина же можетъ совершить коэмцію не только 
со своимъ супругомъ, но также съ постороннимъ лицомъ; 
именно, „купля" совершается, какъ говорятъ, или ради 
брака или ради фидуціи; если женщина заключаетъ коэм- 
цію съ своимъ супругомъ, чтобы у него занимать мѣсто 
дочери, то говорятъ, что она заключала соетрііо ради 
брава; если же она вступила въ соетрііо съ своимъ 
мужемъ, или съ третьимъ лицомъ, для какой нибудь дру¬ 

гой цѣли или пользы, напримѣръ для устраненія опеки, 
то говорятъ, что она совершила коэмціо ради фидуціи 
(т. е. безъ намѣренія совершенія брачнаго союза). 

115 Дѣло это таково. Если какая-либо женщина хочетъ устра¬ 
нить своихъ прежнихъ опекуновъ, для того, чтобы избрать 
другого, то она съ ихъ согласія заключаетъ коэмцію. 

§ 113. Ср. Зегтіив аЛ АепеіЛ. IV. 214. аЛ Оеогв. I. 31. ІяіЛ. Ог. V. 34. §26. 
§ 114. Ср. Ояі. 1.118. 136. Сісего рго Миг. 12. § 27. 
§ 115. Ср. ОД- I. 166. 
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<1еіп<1е а соетрііопаіоге гетапсіраіа еі сиі ірза иеііі, еі 
аЬ ео иМісіа | тапитівва іпсіріі еит ЬаЬеге іи/огет, 
(а) цио тапитізза езЦ циі іиіог йдисіагіив дісііиг, зі- 
сиі іпіегіив арраге&іі. 

115а Оііт еііат Іевіатепіі Гасіешіі згаііа /Ыисіага йе- 
Ъаі соетрііо: Іипс епіт поп аіііег іетіпае іезіатепіі Га- 
сіепйі іиз ЬаЬеЬапІ, ехсеріів циі&мзёат регѳопіз, ^иат 
ві соѳтрііопега іесіззеп/ гетапсіраіаецие еі шапишізвае 
ЛіізЗепі; вес/ Ьлпс песетіліет соетрііопіз {ясгепЛяе вх 
аисіогііаіѳ Ліиі НаАгіапі зепаіиз гетізіі; ’сепзепіиг епіт 
ео іите | іетіпае, ас зі /есіззепі соетрНопет. 

115Ь Сеіегит еі зі диа й^исіаѳ сааза сит шго зио /есе- 
тіі сошрііопет, піііііо тіпиз йііае Іосо іпсіріі евве: пат 
зі отпіпо циаІіЬеі ех сааза ижог іп тапи иігі ві/, ріа- 
сиіі еат Шіае гита папсівсі. 

Затѣмъ соѳшііопаіог иродаѳтъ ее обратно тому, кому 
оама пожелаетъ, н, отпущенная этнмъ послѣднимъ ѵіп- 
сІісЬа, т. е. посредствомъ суда, она получаетъ въ опеку¬ 
ны того, кѣмъ была отпущена. Этотъ опекунъ называет¬ 
ся Мисіагшз, какъ это выяснится ниже. 

115а Нѣкогда совершалась фидуціарная купля также съ 
цѣлью составленія завѣщанія; въ то время женщины, за 
нѣкоторыми исключеніями, только въ томъ случаѣ имѣли 
право составлять завѣщаніе, если онѣ, будучи реманци- 
пированы и отпущены на волю, вступали въ коэмцію. 
Но сенатъ, согласно волѣ блаженной памяти Адріана, 
отмѣнилъ эту необходимость совершить коэмцію, ибо те¬ 
перь законъ смотритъ на женщинъ, какъ еслибы онѣ со¬ 

вершили коэмцію. 
115Ъ Впрочемъ, если женщина совершитъ еъ своимъ мужемъ 

только временную коэмцію, то тѣмъ не менѣе она начи¬ 
наетъ считаться дочерью. Ибо, если вообще по какой ли¬ 
бо причинѣ жена будетъ подъ супружеской властью, то 
принято, что она пріобрѣтаетъ права дочери. 

б 115а. Ср. ОД. II. 112. ИЗ. 118.121.122. Ш. 43. 
§ 1156. Ср. ОД. III. 14. 
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116 Зирегезі, иі ехропатиз, диае регзопае іп шапсіріо 
зіпі. 

117 Ошпев і^ііиг НЬегогиш регзопае, ше тазсиііш віие 
Гетіпгпг зехиз, диае іп роіезіаіе рагепііз зипі, шапсірагі 
аЬ Ьос еосіет то<іо ровзипі, дао еііат зегиі шапсірагі 
ровзипі. 

118 ІіЗет іигів еві іп еагит регзопіз, диае іп тапп зипі;: 
пат іетіпае а соетрІіопаІогіЬиз еосіет тобо розвипі 
(тапсірагі, дио ІгЬегі а рагепіе ' роззипі, іп іапіит) 1) 

дигйет, иі ^иатш ел зоіл ариеі соетрііопаіогет йііае 
Іосо зіі;, диае еі пиріа зіі, іашп піЬіІо тіпцз еііат | 
циае еі пир& поп «I пес оЬ іб Пііае Іосо зіі, аЬ ео 
шапсірагі роззіі. 

116 Остается сказать о тонъ, какія лаца могутъ находиться 
въ кабалѣ. 

117 Итакъ всѣ свободныя лида, муженаго ли они, или жен¬ 
скаго пола, находящіяся подъ властью родителя, могутъ 
быть мявципировавы отцомъ тѣмъ же самымъ способомъ, 
которымъ можно манципировать рабовъ. 

118 То же само примѣняется къ тѣмъ лицамъ, которыя на¬ 
ходятся во власти мужа. Именно, женщины могутъ быть 
мавдипированы своими коамціонаторами (фиктивными му¬ 
жьями) такимъ же образомъ, какъ дѣти своимъ отцомъ, 
впрочемъ лишь настолько, что, хотя бы у коэмціонатора 
была въ качествѣ дочери единственно та женщина, кото¬ 
рая вышла за него замужъ, тѣмъ не менѣе, однако, этимъ 
послѣднимъ можетъ быть манцииировяна даже та, кото¬ 
рая не состоитъ за нимъ въ замужествѣ и потому не за¬ 
нимаетъ мѣста дочери. 

$ 117. Ср. Біопуя. II. 27. Ь. 10. С. 8, 47. 
$ 118. Ср. Од}. I. §§ 114 а слѣд. 

') Бжиніъ предлагаетъ: шапсірагі, цио ІіЬегі а рагепіе шапсірапіпг; 
а<1ео г[ЦІ(1ет пі ппагаѵів. 
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118а Ріепшщие (ѵего Іит) боіит еі а рагепііЪпз еі 
а соетрііопаіогіЪиз тапсірапіиг, сиш иеііпі рагепіез 
соетрііопаіогезцие (ех) зио іиге еаз регзопаз бітіііеге, 
вісиі іпГегіиѳ еиніепііиз аррагеЬіі. 

119 Езі аиіет тапсіраііо, иі ѳирга циочае йіхітив, іта- 
^іпагіа цпаейаш иепсііііо: цио<і еі ірзит іиз ргоргіпт 
сіиіит Котапогиш езі; еа^ие гее ііа а^ііиг: асІЬіЬіііз 
поп шіпиз циатп цшпцие іезііЬив сіиіЬиз Котаніз риЪе- 
гіЬиз еі ргаеіегеа аііо еіизсіет сопсіісіопіз, ^иі ІіЬгаш 
аепеат іепеаі, циі арреііаіиг ИЬгірепз, із циг шапсіріо 
ассіріі, аев іепепз ііа сіісіі: Ьипс е^о Ьотіпет вх^іиг* 
(}иігіІіит шеиш езве аіо ^ие тіЬі ешріиз евіо Ьос аеп 
аепеа^ие ІіЬга; (іеігиіе аеге регсиііі ІіЬгаш ісЦие аез сіаі 
еі а цио шапсіріо ассіріі, яиаѳі ргеііі Іосо. 

118а По большей части манципируютъ только восходящіе 
и коэмціоваторы, когда восходящіе и коэмпціонаторы же¬ 
лаютъ освободить этихъ лицъ изъ подъ своей власти, какъ 
это ниже увидимъ. 

119 Манципація состоитъ, какъ мы и выше сказали, въ мни¬ 
мой (воображаемой) продажѣ. Эта форма пріобрѣтенія 
собствеяности свойственна тоже римскимъ гражданамъ 
и совершается слѣдующимъ образомъ. Пригласивъ не ме¬ 
нѣе 5-ти совершеннолѣтнихъ римскихъ гражданъ въ каче¬ 
ствѣ свидѣтелей и сверхъ того еще одно лицо того же 
состоянія, которое держало бы въ рукахъ мѣдные вѣсы 
и называющееся вѣсовщикомъ, покупатель еще держа 
мѣдь, говоритъ такъ: „утверждаю, что этотъ рабъ по кви- 
ритскому праву принадлежитъ мнѣ, и что онъ долженъ счи¬ 
таться купленнымъ мною за этотъ металлъ и посред¬ 
ствомъ этихъ мѣдныхъ вѣсовъ'1; затѣмъ онъ ударяетъ 
этимъ металломъ объ вѣсы и передаетъ его, какъ покуп¬ 
ную сумму тому, отъ кого пріобрѣтаетъ вещь нутемъ 
купли. 

§ 118а. Ср. ОД. 1.132.134. 
§ 119. * ВоеіЬ. іп Тор. с. 5. § 28. Ср. ОД. 1.113. Шр. XIX. 3. 4. Ѵагго Де Порта 
Ьаііпа. IX. 83. (Мпііег). ТІіеорІі. I. 12. § 6. Есайіа. ѵ. Бодав: іп шапсірапдо, 
сат дісііаг: гидавсиіо іЬгиш Гегііо, язве іап^Пиг ІіЬга. 
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120 Ео то<1о еі вѳгиііез еі ПЬегае регзопае тапсірапіиг; 
апітаііа 90одае циае тапсірі випі, ^ио іи питего Ьа- 
Ьепіиг Ьоиез, ециі, тиіі, авіпі; Нет ргаесііа Іат игЬапа 
^иат гизііса циаѳ еі ірѳа тапсірі випі, циаііа випі Ііа- 
Ііса, содет тодо воіепі тапсірагі. 

121 Іп ео воіо ргаегііогит тапсіраііо а сѳіегогит тап- 
сіраііопе тМогі, чио<1 регѳопаѳ вегиііез еі НЬегае, ііет 
апітаііа чиае тапсірі випі, піві іп ргаевепііа зіпі, тап¬ 
сірагі поп роввипЦ адер циісіет, | иі еит (уиі) тапсі- 
ріо ассіріі, адргеЬепдеге і(1 ірвит, циоН еі тапсіріо да- 
Іиг, песезве віі; ипсіе еііат тапсіріо (Іісііиг, циіа тапи 
гев сарііиг; ргаебіа иего аЬвепІіа воіепі тапсірагі. 

122 Ыео аиіет аез еі ІіЬга аДЬіЬеІиг, ^иіа оііт аегеіѳ 
Іапіит питтів иІеЬапІиг, еі егапі аввев, (ІиропШі, зе- 

120 Этимъ способомъ маіщниируются рабы и лица свобо¬ 
днаго состоянія, — а также животныя, которыя причи¬ 

сляются къ гев тапсірі, какъ напр. быки, лошади, мулы, 

ослы; тѣмъ же самымъ способомъ обыкновенно мавциии- 
руются земельные участки какъ сельскіе, такъ и городскіе, 
принадлежащіе сами по себѣ къ гѳз тапсірі, каковы наир, 
италійскіе. 

121 Манципація поземельныхъ участковъ отличается отъ 
манципаціи прочихъ вещей только тѣмъ, что рабы и сво¬ 
бодные, а равно животныя, причисляющіяся къ раэряду 
гев тапсірі, могутъ быть нанципированы, только будучи 
на лицо, причемъ необходимо, чтобы тотъ, кто пріобрѣ¬ 
таетъ (покупатель), касался собственноручно того самаго 
предмета, который ему передается; потому-то и актъ 
этотъ называется тапсіраііо, такъ какъ вещь берется ру¬ 
кой; недвижимыя же имѣнія манципируются обыкновенно 
при ихъ отсутствіи. 

122 Мѣдь и.вѣсы употребляются потому, что нѣкогда поль¬ 
зовались только мѣдными деньгами, такъ что существова- 

§ 120. Ср. ІЛр. XIX. 1. Оаі. I. ИЗ. 117. II. 15.19. 21. 27. 35. 
$ 121. Ср. ІЛр. XIX. 6. ыа. Ог. V. 25. § 31. Ѵягго де Ь. Ь. VI. § 85. (МіШег). 
§ 122. Ср. Рішіив. N. Н. XVII. 1. Біопуя, XIX. 27. ОеП. XX. 1. ІвИог. Ог. X. 67. 

XVI, 18. § 5. 25. § 3. 
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тіздде, ^и&А^мг^вв, пес иііпз аигеиз иеі аг&епіеив пит- 

тоз іп аза егаі, зісиі ех Іе^е XII ІаЬаІагит іпіеііе^еге 
роззитиз; еогип^ие питтогит піѳ еі роіевйш поп іп 
пишего егаі зе<1 іп ропбеге ’аІіуио аегіз; меіиіі азвев 
ІіЬгаІев егапі, еі ёирошШ ’ропдо «іиав егапі ІгЬгаз; пат 
гпде еііат сіиропіИив дісіиз езі ^иа8\ дио ропсіо, ([иод. 

потеп аііЬис іп изи геііпеіиг. вешіззвз ([ио([ие еі ^иа- 
Дгапіез рго гаіа всііісеі рогііопе ІіЪгае аегіз к&ЪеЪапі 
сегЫт ропдиз '). гіет чпі йаЬап< оІіт ресиѵлат, поп 
а^пшпегаЬапІ еат, зе<1 аррепсІеЬаюІ; ппсіе ѳегиі, циіЬив 
уетіііііиг аЛпіпіз<гаІіо рвсмпше, (ігзргпзаіот арреііаіі 
вппі еі ’ лйкис арреііапіат. 

123 8і Іатеп циаегаі а1і<рш, ^иаге тиііег, (щае соегар- 
Ііопт /есіі, а тапсіргХхз дізіеі, еа циібет, цпае еоетр- 

ли ассы: йирошііі, звтіззез и 4аа<1гап1ез, а не было въ упо¬ 
требленіи ни одной золотой или серебряной монеты, какъ 
можно узнать изъ закона XII таблицъ; значеніе и стои¬ 
мость этихъ монетъ заключались не къ количествѣ, а въ 
извѣстномъ вѣсѣ металла; такъ напр. ассы были вѣсомъ 
въ два фунта, почему монета эта и названа была (іироп- 
сііиз, т. ѳ. какъ бм два фунта; это названіе удерживается 
и до сихъ поръ. Конечно, зетізвев и цпадгапіез заключали 
въ себѣ тоже извѣстный вѣсъ металла, пропорціональный 
доли фунта (асса). Точно также въ прежнее время тѣ, 
которые давали кому либо деньги, не считали ихъ, а взвѣ¬ 
шивали, вслѣдствіе чего рабы, которымъ предоставленъ 
былъ надзоръ надъ деньгами, названы Шзрѳпзаіогез (отъ 
«Іізрѳпвагѳ = равномѣрно распредѣлять) и до сихъ поръ 
такъ называются. 

123 Если мы спросимъ, почему женщина, заключившая ко- 
эмцію, отличается отъ манципнрованныхъ, то слѣдуетъ 

§ 123. Ср. Оа). 1.113.138. И. 160. III. 114. IV. 75. 

') У Студемунда читаемъ: аетіввев <іш>чпе еі чиабгапіеа рго гаіа всШ- 
сеі рогііопе а<1 ропйиа ехатіпаіі егапі. Слова ехаіпіпагі у юристовъ, по край¬ 
ней мѣрѣ у Гая, мы не встрѣчали, а только у классиковъ, ипр. Сіе. Тпаспі. 
Чпаеаі. I. 19. Бе огаіоге 2, 38. Саемг бе ЬеПо доШсо. V. 12. піппіпг апіет 
аеге апі Іаіеів Геггеіа ропбпа ехатіпаііа рго пптшіа. Поэтому мы оспариваемъ 
правильность текста, предлагаемаго Студемундомъ, и принимаемъ поправки 
Гушке, хотя въ измѣненномъ видѣ. 
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Ііопеш Гасіі, ’поп іЫисіІиг іп ѳсгиііеш сошііііопет, 
а рагепЫЬиз еі а соетрІіопаІогіЬиз чего тапсірай тап- 
сіраіаеие зегиогит Іосо сопзіііиипіиг, аёео ^иі<^ет|, иі 
аЬ ео, саіиѳ іп тапсіріо | еипі, пе^^ге Ьегесіііаіет пе^ие 
Іе^аіа аіііег сареге роззіпі, ^иат еі втіиі еодет Іеѳіа- 
тепіо ІіЬегі еззе іиЬеапіиг, зісиіі іигіз езі іп регзопа 
зегиогиш. зе<1 сІііГегепІіае гаііо тапііезіа езі, сит а ра- 
гепііЬиз еі а соетрІіопаІогіЬиз іздет иегЬіз тапсіріо 
’ассіріапіиг, циіЬиззегиц циойпопвітііііегуіг іа’соет^- 
ігопе. 

124 ѴМеатиз пипс, 9ио тойо кі, <риі аііепо іигг аибгесіі 
ѳипі, ео іиге ІіЬегепІиг. 

125 Ас ргіиз Де Ьів сіізрісіатиз ^иі іп роіезіаіе випі. 
126 ЕЦиіДет зегиі дшпаДтоДит роіезіаіе ІіЬегепІиг, ех 

кіз іпіеііедете роѳзитив ^иае Де вегиіз тапштйежйа 
амрегіив еярозиітиз. 

отвѣтить, что та, по крайней мѣрѣ, женщина, которая совер¬ 
шала коэмцію, не считается рабынею, между тѣмъ какъ жен¬ 
щины и мужчины, ыанципированныѳ родителями и фиктив¬ 
ными мужами, признаются рабами и притомъ настолько, что 
они могутъ пріобрѣтать наслѣдство и отказы отъ того, 
йодъ чьею властью находятся лишь въ томъ только случаѣ, 
если въ томъ же завѣщаніи они дѣлаются свободными, какъ 
это бываетъ и съ рабами. Но поводъ этого различія очеви¬ 
денъ: именно въ томъ, что родители и коэмціонаторы при¬ 
нимаютъ ихъ въ кабальную зависимость при помощи тѣхъ 
же формулъ и словъ, какими пріобрѣтаются въ собствен¬ 
ность рабы—чего не бываетъ при коэмціи. 

124 Разсмотримъ теперь, какимъ способомъ подвластныя 
освобождаются отъ этой власти. 

125 Коснемся прежде тѣхъ, которые находятся подъ вла¬ 
стью. 

126 Какимъ образомъ рабы освобождаются изъ подъ власти, 
можемъ узнать изъ того, что изложено выше относительно 
отпущенія рабовъ на волю. 

§ 124. = рг. л. 1,1?. 
§ 125. Ср. вл). I. 13 еі веч. 

126 = рг. 1,12. 
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127 Ні иѳго циі іп роіезіаіе рагепііз зипі, тогіио ео виг 

іигіз /іипі. зев. Нос Л'зііпсііопет гесіріЦ пат іігогіио ра- 

іге запе отпітойо Гіііі Гіііаеие зиі іигіз ейісіипіиг; тог¬ 
іио иего аио поп отпітосіо пероіез періе&с/ие зиі іигіз 
_/іипі, вей ііа, зі розі тогіет аиі іп раігіз ѳиі роіезіаіет 
геСазигі поп зипі. г<ацие ві тогіепіе аио раіег еогит 

еі иіиаі еі іп роіезіаіе раігіз іи.егіі, іипс розі оЫЫт аиі 

іп роіезіаіе раіггв зиі $ипі; зі иего із, ^ио іетроге аѵиз 
тогііиг, аиі іат тогіииз езі аиі ехііі сіе роіезіаіе раігіз, 

іипс Ні, уиіа іп роіезіаіет еіиз садеге поп роззипі, зиі 
іигіз Липі. 

128 Сит | аиіет із сиі оЬ аіциогі таІеЛсіит еі1е§еСог- 
пеііа *) а^иа еі і^пі іпіегіісііиг, сіиііаіет Котапат 

127 Тѣ же, которыя состоятъ йодъ властью отца (восходя¬ 
щаго), дѣлаются самовластными по его смерти. Но это 
доиуокаетъ различіе: именпо, со смертью отца сыновья 
или дочери во всякомъ случаѣ дѣлаются самовластными, 
а ио смерти дѣда внуки или внучки не всегда дѣлаются 
оамовлаотными, но лишь въ томъ случаѣ, если они по смер¬ 
ти дѣда не подпадаютъ подъ власть своего отца. Такимъ 
образомъ, если во время смерти дѣда отецъ ихъ живъ 
и состоитъ подъ властью своего отца, тогда, послѣ смерти 
дѣда, они подпадаютъ подъ власть своего отца; если же 
отецъ ихъ въ то время, когда дѣдъ умираетъ, или уже 
умеръ, или вышелъ изъ подъ власти отца, тогда дѣти дѣ¬ 
лаются самовластными, такъ какъ не могутъ подпасть 
йодъ его власть. 

128 Такъ какъ тотъ, кто за какое-либо преступленіе по 
Корнедіеву закону изгоняется изъ предѣловъ отечества 

§ 127 = рг. X 1.12. Ср. Шр. X. 2. ОД. 1.146. Ь. 5. П. 1, 6. 
§ 128. = § 1. .1. 1,12. Шр. X. 3. ОД. I. 90.161. III. 153. 

М Гушке пашетъ: Іеде роепаІІ, хотя о Іех роспаіів ие упоминаетъ ни 
Гай, ни какой-нибудь другой авторъ классическаго періода. Студемундш 

.предлагаетъ: Іеде Согпеііа (вѣроятно бе Гаівіѳ), ссылаясь на Гг. 33. Б. 47, 10. 
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атіііаі, ѳечиііиг иі, циіо ео шобо ех питего сіиіит Ко- 
шапогит іоііііиг, ргоіпйе ас тогіио ео сіезіпапі ІіЬегі 
іп роіезіаіе еіиѳ евЗе; пес епіт гаііо раіііиг, иі реге^гі- 
пае сошіісіопіз Ьото сіиет Кошапит іп роіезіаіе Ьа- 
Ьеаі. рагі гаііопе еі ві еі чиі іп роіезіаіе рагепііз зіі, 
а^иа еі і^пі іпіегсіісіит Гиегіі, дезіпіі іп роіезіаіе рагеп¬ 
ііз еззе, ^иіа аецие гаііо поп раіііиг, иі реге&гіпае соп- 
(Іісіопіз Ьото іп роіезіаіе зіі сіиіз Котапі рагепіів. 

129 (}ио<І8І аЪ ЬозііЬиз саріиз Гиегіі рагепз, диатиіз 
вегииз Ьозііит Гіаі, іатеп репйеі іиз ІіЬегогит ргоріег 
іиз розііітіпіі, ^ио Ьі циі аЬ ЬозііЬиз саріі зипі, ві ге- 

. иегзі Гиегіпі, от та ргізііпа іига гесіріипі; ііацие геиег- 
зиз ЬаЬеЬіі ІіЬегов іп роіезіаіе: зі иего ііііс тогіиив ѳіі, 
египі циідет ІіЬегі зиі іигіз; зе<1 иігит ех Ьос іетроге, 
цио тогіиив езі арис2 Ьозіев рагепз, ап ех іііо цио аЬ 

теряетъ права римскаго гражданства, то изъ сего слѣ¬ 
дуетъ, что дѣти перестаютъ быть въ его власти, какъ если 
бы онъ умеръ, такъ какъ такимъ наказаніемъ овъ исклю¬ 
чается изъ числа римскихъ гражданъ, ибо несогласно съ 
разумнымъ основаніемъ права, чтобы человѣкъ иностра¬ 
нецъ имѣлъ въ своей власти римскаго гражданина. По той 
же причинѣ, если находящійся подъ властью отца будетъ 
изгнанъ изъ отечества, то онъ перестаетъ быть во власти 
родителя, такъ какъ несогласно съ справедливостью и осно¬ 
ваніемъ права, чтобы человѣкъ-иностранецъ былъ во вла¬ 
сти отца—римскаго гражданина. 

129 Поэтому, если восходящій поиалъ въ плѣнъ къ непрія¬ 
телю, то, хотя онъ временно дѣлается рабомъ, однако 
власть надъ дѣтьми пріостанавливается въ силу Іиз розііі- 
шіпіі, по которому возвратившіеся на родину изъ враже¬ 
скаго плѣна пріобрѣтаютъ всѣ прежнія права (на основа¬ 
ніи юридической фикціи, какъ будто бы они никогда ие те¬ 
ряли свободы). Посему возвратившійся будетъ имѣть дѣ¬ 
тей во власти, а если онъ въ плѣну умретъ, то дѣти, ирав- 
да, будутъ самовластными, но можно сомнѣваться—съ то- 

§ 129 = $ 5. 3. 1. 12. ІЛр. X. 4. Раиі. И. 25. § 1. Ь. 12. § 1. Ь. 18. Ь. 22. 
5 2. а 49,15. 
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ЬозйЫіз саріиз е8І, (ЗиЬіІагі роіезі. ірзе ці^ие Гіііиз пе- 
розие 8І аЬ ЬозІіЬиз саріиз Гиегіі, зітііііег сіісетиз 
ргоріег іиз розііітіпіі роіеѳШеш яиосціе рагепііз іп зиз- 
репзо еззе. 

130 Ргаеіегеа ехеипі ІіЬегі иігіііз зехиз іе рагепіш ро- 
Іезіаіе, зі Яатіпез Оіаіев іпаи^игепіиг, еі | Гетіпіпі зе- 
хиз, еі иіг§іпез Ѵевіаіез саріапіиг. 

131 Оііт ^ио^ие, цио Іетроге рориіиз Кошапиз іп Ьаіі- 
паз ге^іопев соіопіав <1е<1исеЬаі, (\иі г'иззи рагепііз рго- 
І'есіиз ёгаі | іп Хаііпат соіопгат, еі ірзе ех роіезіаіе 

ехіЬаі, сит уиі На | сіиііаіе Еотапа сеззегап*, ассіре- 
гепіиг аііегіиз сіиііаііз сіиев 1). 

го ли времени, когда умеръ восходящій у непріятелей, или 
съ того, когда онъ былъ плѣненъ. Если самъ сынъ или 
внукъ будетъ взятъ въ плѣнъ врагами, то мы такхе ска¬ 
жемъ, что власть отца по причинѣ ^з розШтши пріоста¬ 
навливается. 

130 Сверхъ того выходятъ изъ отеческой власти дѣти мух- 
скаго пола, если они посвящаются въ фламивы Юпитера 
и женскаго пола, если назначаются Весталками. 

131 Въ прежнее время, когда римскій народъ основывалъ ко¬ 
лоніи въ латинскихъ земляхъ, (то и) тотъ, который по при¬ 
казанію отца отправлялся въ колонію, переставалъ быть 
во власти, такъ какъ потерявшіе такимъ образомъ 
римское гражданство, становились гражданами другого 
государства. 

§ 130. Ср. ІЛр. X. 5. (ОД. 1.145. III. 114. Тасіі. Апп. IV. 16. Оеіі. I. 12. 
РІпІагсЬ. 27ига. 10. 
§ 131. Ср. Сіе. рго Саесіпа. 33. 34. рго ВаІЬо. 11—13. рго йото 30. (ОД. I. 79. 

*) Удачными слѣдуетъ признать дополненія, предлагаемыя Студе- 
нундомъ. Его текстъ такой: цпі Іи ван рагепіів іп соіопіат Ъаііпат потеп 
десПвзепі, йевіпеЪапі іп роІсвШе рагепіів евве, цпіа еГбсегепНіг аііегіиз сіѵііа- 
іів сіѵев.: Съ другой стороны текстъ Гушке, который намъ кажется болѣе 
правильнымъ, основывается по большей части на выраженіяхъ списка. 
Это обстоятельство да послужитъ оправданіемъ того, что мы ввели его въ 
ваше изданіе. 
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132 Ргаеіегеа етапсіраііопе сІезгпгті ІіЬегі іп роіеьіаіе ра- 
ѵепіит еззе. зеЛ Ііііиз циісіет іеѵііа йетит тапсіраііо- 

пе, сеіегі пего ІіЬегі, зіиѳ тазсиііпі вехиз зіие Гетіпі- 
пі, ипа тапсіраііопе ехеипі (іе рагепіит роіевіаіе: Іех 
епіш XII іаиіит іп регвопа Пііі (Іе ігіЬиз тапсіраііопі- 
Ьив Іоциііиг Кіз иегЬів: зі раіег Гіііит іег иепиггкіиіі, рііиз 

а раіге ІіЬег езіо’. еауие гез і(а а^ііиг: тапсіраі раіег 
Лііит аіісиі; іѳ епт иіпсіісіа тапитійй; ео Гасіо геиег- 
іііиг іп роіезіаіет раігіз; із еит ііегит тапсіраі иеі 
еі(1ет иеі аііі (зей іп изи еъі еійет тапсірагі) івцие 
еит розіеа вітШ&г и\пй\сіа тапитіШі; ео /асіо 

гагзив іп роіезіаіет раігіз геѵегіііиг; іегііо раіег 
еит тапсіраі иеі еідет иеі аііі (зес2 кос іп изи езі, иі 
еійет тапсіреіиг) еадие шапсіраііопе сіе&ті іп роіезі&іе 

132 Кромѣ того дѣти перестаютъ быть во власти восходя¬ 
щихъ вслѣдствіе эманцпиаціи (освобожденія изъ-подъ 
отцовской власти). Но сынъ только послѣ троекратной 
эманципаціи, прочія же дѣти, мужскаго ли они пола или 
женскаго, освобождаются совершенно изъ подъ отеческой 
власти послѣ однократной эманципаціи. Законъ XII та¬ 
блицъ только по отношенію въ сыну упоминаетъ о трое¬ 
кратной эманцииаціи слѣдующими словами: если отецъ 
продаетъ сына въ кабалу три раза, то да будетъ сынъ 
свободенъ. Самый актъ освобожденія совершается слѣ¬ 
дующимъ образомъ: отецъ продаетъ сына кому-либо какъ 
бы въ кабалу, тотъ его освобождаетъ изъ кабалы посред¬ 
ствомъ виндикаціонной формы. Послѣ этого сынъ возвра¬ 
щается подъ власть отца. Отецъ его вторично манципи- 
руетъ или тому же лицу, или другому (по обыкновенно то¬ 
му же), а этотъ мнимый покупатель опять его отпускаетъ 
на свободу въ виндикаціонной формѣ, вслѣдствіе чего сынъ 
снова возвращается подъ власть отца, и наконецъ отецъ въ 
третій разъ манципируѳтъ сына, или тому же лицу или 
другому (но господствуетъ такой обычай, что манципи- 
руютътому-же),и послѣ этой манципаціи сынъ перестаетъ 

§ 132. Ср. ІЛр. X. 1. §6. 3. 1,12. Оаі. I. 135. ІУ. 79. Ь. 8. § 1. Б. 28, 3. 
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р&ігів еззе, егіагозі попоит тапитіззиз зіі &Ы а<1Ьис 
іп сааза тапсірй |- 

133 АйтопепЛі аиіет зитчз ІгЬегит агЫігіит, еззе еі 
уиі /’йічт еі ех ео пероіет іп роіезіаіе каЬеЫі, /Шит 
дчісЛет (іе роіезіаіе йітіііеге, пероіет чего іп роіезіаіе 
геііпеге: иеі ех йгиегзо (гііит диісіет іп роіезіаіе геііпеге, 

пероіет чего тапчтіііеге, чеі отпев зиі ічпз е//ісеге. 
еасіет еі сіе ргопероіе сіісіа еззе іпіеііедетиз. 

134 Ргаеіегеа рагепіез еііат ІіЬегоз іп айорііопет йаіоз 
іп роіезіаіе ІіаЬеге сіезіпипі. еі іп /йіо диійет, зі іп асіор- 

Нопет іІаіиг, ігез тапсіраііопез еі <іиле іпіегсесіепіез 
тапитіззіопез ргоіпсіе Гшпі, ас Легі зоіепі, сит ііа еит 
раіег сіе роіезіаіе ёітііііі, иі зиі іигіз еШсіаіиг. сіеіпсіѳ 
апі раігі гетапсіраіиг, еі аЬ ео із, циі асіоріаі, ѵішіісаі 
ариі ргаеіогет, Пііит зиит еззе, еі Шо сопіга 
поп иімйсапіе ’а ргаеіоге иіпсіісапіі Гіііиз асЗсЦсіІиг, аиі 

быть во власти отца, хотя бы онъ еще не былъ отпущенъ 
на волю, но оставался въ кабальной зависимости. 

133 Однако намъ нужно замѣтить, что имѣющій въ своей 
власти сына и отъ него внука, въ нравѣ сына отпускать, 
а внука удержать въ своей власти, или наоборотъ, удер¬ 
жать въ своей власти сына, а внука отпустить, или всѣхъ 
сдѣлать самовластными. То же разумѣется и о пра¬ 
внукѣ. 

134 Сверхъ того восходящіе (агнаты) перестаютъ также 
имѣть въ своей власти дѣтей, отданныхъ въ усыновленіе. 
Относительно сына требуются три манципадіи и два 
отпущенія на волю, точно такъ же какъ это совершается, 
когда отецъ освобождаетъ изъ своей власти сыпа, чтобы 
онъ сдѣлался самовластнымъ. Тогда онъ или продается 
обратно отцу, и усыновитель виндицируетъ (требуетъ на¬ 
задъ) его отъ отца въ присутствіи претора, утверждая, 
что сынъ — его, и когда отецъ молчитъ (не требуетъ 
обратно), то преторъ присуждаетъ сына тому, кто предъ¬ 
являлъ свое право виндикаціоннымъ образомъ, или же 

§ 134. Ср. Рііп. еріві. VIII. 18. § 4. Оеіі. V. 19. Сіе. де Лп. I. 7. § 24. Ь. 1. § 
2. V. 6, 1. Ь. піі. С. 8, 48. § 8. .1.1,12. О&У II. 141. III. 6. IV. 79. 
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ьпоп гетапсіраіиг раігі, *&ей\ аЬ ео иіпсіісаігздиі аЯоріаІ, 
арисі (ршпіп іегііа тапсіраііопе езі.г) весібапе соттоііиз 
езі раігі гетапсірагі. Іп сеіегіз иего НЬегогит регзопіз, 
вей тазсиііпі зеи Гетіпіпі зехиз, ипа зсііісеі шапсіраііо 
зиіГісіІ, еі аиі гегоапсірапіиг рагепіі аиі поп гетапсі- 
рапіиг. Еа(іет еі Іп ргоѵіпсііз арисі ргаезігіет ргоиіпсіае 
зоіепі Яегі. 

135 (}иі ех Міо 8ете1 ііегитие тапсіраіо сопсеріиз езі, 
Нее! розі Іегііат тапсіраііопеш раігі8 зиі пазсаіиг, Іа- 
шеп іп аиі роіезіаіе езі, еі ісіео аЬ ео еі ешапсірагі еі 
іп айорііопет <1агі роіезі. аі із чиі ех ео Міо сопсер¬ 
іиз езі циі іп Іегііа тапсіраііопе езі, поп пазсііиг іп 

сынъ не реманцнпнруется родному отцу, но тотъ, кто усы¬ 
новляетъ (пріемный отецъ) виндицируетъ сына отъ того, 
у кого онъ находится въ третьей мавциааціи, но, конечно, 
удобнѣе быть обратно проданнымъ отцу; относительно 
же црочихъ лицъ, какъ мужскаго такъ и женскаго иола, 
достаточно, конечно, одной мнимой продажи, и они или ре- 
мапцппируются родителю, или же не продаются обратно; 
то же обыкновенно совершается и въ провинціяхъ передъ 
намѣстникомъ провинціи. 

135 Тотъ, кто былъ зачатъ отъ сына, разъ или два раза ман- 
ципировавнаго, остается подъ властью своего дѣда, хотя 
бы онъ и родился послѣ третьей манципаціи своего отца, 
и такимъ образомъ можетъ быть дѣдомъ и освобожденъ изъ 
подъ отеческой власти, и отдаваемъ въ усыновленіе; но 
тотъ, кто зачатъ отъ сына, находящагося въ третьей ман- 
ципаціИ. рождается уже це во власти дѣда; но Лабеовъ ду- 

§ 135. Ср. § 9. 1,12. СОД. I. 132. 89. 

*) Неправильною мы считаемъ редакцію ЗсЬеигГа (Ле Зигів Вошапогшп 
апііциі тоЛіа ІіЬегоа іп аЛорііоиет ЛапЛі. 1851): аиі поп гетапсіраіпг раігі всЛ 
аЬ ео ѵіпЛісапіі іп /иге сейііиг, арий цаета іп іегііа тапсіраііопе еаі, такъ какъ 
она слишкомъ удаляется отъ рукописнаго чтенія и не передаетъ мысли ав¬ 
тора. Въ рукописи Гая мы не находимъ ни одной буквы словъ: іп ]иге сиіі- 

Іиг. Студемундъ читаетъ: зсЛ аЬ ео ѵішіісаі ів циі аЛоріа! ариЛ цист сіс. 
Кратко и ясно. Однако нѣкоторые, какъ напр. Гутшмитъ, чтеніемъ Студе- 
мунда не удовлетворились: послѣдній предлагаетъ новую редакцію, которую 
и мы приняли въ нашемъ изданіи. 
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аиі роіезіаіе. зеЛ еиш ЬаЪео циіііеш ехівіішаі іп еіиз- 
<1ет шапсіріо евве спіиз еі раіег 8ІІ: піітиг аиіет Ьос 
іиге, пі циапкііа раіег еіив іп тапсіріо 8ІІ, репйеаі іиз 
еіиа; еі зщшбет раіег еіиз ех тапсіраііопе тапатіз- 
виз егіі, саёаі іп еіиз роіевіаіет; зі пего із (іит іп шап¬ 
сіріо віі, Йе[се88егі1, зиі іигіз йаі. 

135а Еі <іе ’сопсеріо ех пероіе Іісеі зетпеі тапсіраіо і<іет | 
езІу дио(1 іп _/Шоі диі іп іегЫа тапсіраііопе езі. пат иі 
зирга (Ііхішив, 9Под іп 61іо іасіипі Ігез гаапсіраііопез, 
Ьос Гасіі ипа тапсіраііо іп пероіе. 

136 ’МиІіег ео,диосІ іп тапит сопиепіі, пізг соетрііопет 
іесеггѴ, поп | иіідѵе сіе раѣ-із роіезіаіе ехіі\ пат йе /Іа- 

тіпгса ІНаіг Іе\де Азіпга А.чіг«іі& ех аисіогііаіе Согпеііі 

маетъ, что этотъ находится въ тапсіріит того же госио- 
двна, во власти котораго находится и отецъ его (во время 
зачатія). Пользуемся же мм этимъ правомъ такимъ обра¬ 
зомъ, что пока отецъ считается собственностью другого, 
власть его пріостанавливается; а затѣмъ если отецъ бу¬ 
детъ отпущенъ на волю въ силу манцинаціи, то и сынъ 
переходитъ подъ его власть; если же отецъ умретъ, въ то 
время, когда остается въ тапсіріит, то сынъ дѣлается са¬ 
мовластнымъ. 

135а То, что мы сказали относительно сына, находящагося 
въ третьей манципаціи, имѣетъ примѣненіе и относитель¬ 
но внука, хотя бы онъ былъ только разъ манциниро- 
вавъ; ибо, чтб дѣлаютъ по отношенію къ сыну три манци¬ 
паціи, то же само дѣлаетъ относительно внука одна нан- 
ципадія. 

136 Женщина, перешедшая подъ власть мужа, не всегда 
освобождается отъ отцовской власти, за исключеніемъ то¬ 
го случая, когда она вступаетъ въ бракъ путемъ мнимой 
покупки; что касается жены Фламина Юпитера, то, по за¬ 
кону Азинія Антистія, изданному по предложенію Корне- 

§ 135а. Ср. Оа). 1.132. 134. 
§ 136. Ср. Саі. г. 114.115Ь. 132. 134. III. 24. Соіі. X. 16. XVIII. 6. Тасі». 
Апп. IV. 16. 
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М&хіті еі | ТиЬегопіз саиіит ееі, и* Ьаес ^ио<1 аЛ за- 
сга іапйші иііеаіиг іп тапи еззе, циой иего а<і сеіегаз 
ргоіпйе ЬаЪеаІиг, а^ие ѳі іп тапит поп сопиепіззеі. 
'еае | иего тиііегез, (\иае іп тапит сопиепіипі рег 
соетр\(іопет, роіевіаіе рагепііз ІіЬегапІиг; пес іпіегезі, 
ап іп иігі виі тапи еіпі ап ехігапег, (рштиіз Ьаг зоіае 
Іосо Шіагит ЪаЪеапІиг, чиаѳ іп иігі та[пи зипі. 

137 ’Ретіпае, (рше іп тапи зипі, зітйііег во гиге ІгЬе- 
гапіит аЩие /іііае, цше іп роіезіаіе зипі, иеіиі тогіе 
еіиз, сшш т та|пи зшг*, ег а^иа е* ідпі [пШйісІит 

137а 8ей еі гетапсіраііопе іезтипі іп тапи еззе, еі зі 
ех | еа тапсіраііопе тапитіззае /иегіпі, зиг іигів ефі- 

лія Максима п Туберона, постановлено, чтобы она счита¬ 
лась находящеюся подъ супружеской властью, невидимо¬ 
му, только касательно сакральныхъ дѣлъ, а что касается 
прочихъ отношеній, чтобы разсматривать ее такъ, какъ 
еслибы она совсѣмъ не переходила во власть мужа. Тѣ 
однако женщины, которыя посредствомъ символической 
покупки переходятъ во власть мужа, освобождаются отъ 
родительской власти; и все равно, находится ли онѣ во 
власти своего мужа, или во власти посторонняго лица, хо¬ 
тя мѣсто дочери занижаютъ только тѣ, которыя находятся 
въ супружеской власти. 

137 Женщины, которыя находятся въ супружеской власти, 
подобно тому какъ и дочери, остающіяся подъ родитель¬ 
ской властью, освобождаются отъ этой зависимости или 
вслѣдствіе смерти того, во власти котораго онѣ находятся, 
или по изгнаніи его изъ предѣловъ отечества. 

137а Точно также черезъ мнимую продажу въ кабалу 
женщины выходятъ изъ подъ власти мужа и, если онѣ изъ 
этой манципаціи будутъ отпущены на волю, то дѣлаются 
самовластными; притомъ та, которая заключаетъ бракъ 

§ 137. Ср. О*]. I. 127. 128. 
* 137а. Ср. § 9. 3. 1, 12. 
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сіипіиг. еі щиіАегп тиііег )Ыисіае саиза сит ехігапео 

соетр|Ііопет /есегіі, содеге соетрііопаіогет роіезі, иі зе 

гетапсіреі] ей иего, <рме сит иіго зио соетрііопет /есіі, 

зг ие1[іІ аЬ ео гетапсірагі} еит піЬііо та^із роіезі сове¬ 
те, | (\иат еі Шіа раігет. аесі 61іа пиііо тойо раігега 
роіезі содеге, еііатзі айорііиа зіі; Ьаес аиіет (иггит) 

гершііо тівзо ргоіп<1е сопреііеге роіезі, аЦие зі еі пши- 
Чаага пиріа Іиізвеі. 

138 Іі чиі іп саиза тапсіріі зипі, яиіа зегиогит Іосо 
ЬаЬепІиг, иіпсіісіа, сепзи, Іезіагоепіо тапитіззі зоі іигіз 
Пипі. 

139 Мес Іатеп іи Ьос сави Іех Аѳііа Зепііа Іосит ЬаЪеІ. 
іЫріе піЬіІ гечиігітив, сиіиз авіаііз зіі ів циі тапи- 

* гоііііі еі чиі таиитіііііиг; ас пе І11и<і чиісіет, ап раіго- 

фидуціарнымъ образомъ (т. е. для извѣстныхъ цѣлей безъ 
намѣренія совершенія брачнаго союза) съ постороннимъ 
лицомъ, можетъ этого фиктивнаго мужа принудить въ ре- 
манципаціи; но еслибы пожелала быть ренанципирован- 

ной та женщина, которая заключила воэмцію со своимъ 
мужемъ, то она настолько же не можетъ принудить въ 
этому акту мужа, насколько дочь не можетъ принудить 
отца. Дочь никоймъ образомъ не можетъ ирннудить отца 
(къ реманципаціи), даже еслибы она была усыновлена, но 
на основаніи разводнаго письма эта можетъ принудить 
мужа совершенно такъ, какъ если бы она никогда не вы¬ 
ходила за него за жужъ. 

138 Такъ какъ тѣ, которые находятся въ кабалѣ, счи¬ 
таются какъ бы рабами, то они дѣлаются самовластны¬ 

ми послѣ отпущенія на волю посредствомъ суда, ценза, 

завѣщанія. 

139 Однако, въ этомъ случаѣ не примѣняется законъ Элія 
Сенція; поэтому не спрашиваютъ, какого возраста тотъ, 
который отпускаетъ, и какого возраста вольноотпущен¬ 
никъ, а также не предлагаютъ вопроса о томъ, имѣетъ ли 

§ 138. Ср. Оаі. 1.123. II. 160. Ш. 114. 
$ 139. Ср. С «У I. 38. 18. 42. 47. 

Инст. Гая. 6 
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пит сгесіііогегаие тапитіззог ЬаЬеаі. ас не питегиз 
циійет Іе^е Ги/іа Сапіпіа Йпііиэ іп Ьіз регзопіз Іосит 
ЬаЬеі. 

140 (}иіп еііат іпиііо ^ио^ие ео сиіиз іп тапсіріо зипі, 
сепзи ІіЪегіаіет сопзе^ш роззипі, ехсеріо ео ^иет ра- 
іег еа 1е&е тапсіріо Йесііі, Йі зіЬі гетапсіреіиг; пат 
циойаттойо Іипс раіег роіѳзіаіет ргоргіат гезегиаге 
зіЬі иійеіиг ео ірзо, ^шн^ тапсіріо гесіріі. ас пе із ^иі- 
йет Йісііиг іпиііо ео сиіи$ іп тапсіріо езі, сепзи ІіЬег¬ 
іаІет сопзециі, чиет раіег ех похаіі саиза тапсіріо йе- 
йіі, иеіиіі циой Гигіі еіиѳ потіпе Йатпаіиз езі, еі іит 
тапсіріо асіогі йейіі; пат Ьипс асіог рго ресипіа ЬаЬеі. 

141 Іп зитта айтопѳпйі зшпиз айиегзиз еоз чиоз іп 
тапсіріо ЬаЪетиз, піЬіІ поЬіз | со/ііитеііозе Гасеге 1і- 

отпускатедь— иатрона или вѣрителя; даже опредѣленный 
процентъ рабовъ, установленный но закону Фуфія Канинія, 

не принимается въ соображеніе по отношенію къ этимъ 
лицамъ. 

140 Даже и противъ желанія того, въ чьей власти находят¬ 
ся, они могутъ посредствомъ записки въ цензъ пріобрѣ¬ 

тать свободу за исключеніемъ того, кого отецъ отдалъ въ 
кабалу подъ тѣмъ условіемъ, Ътобы онъ былъ ему обратно 
проданъ; ибо тогда отецъ сохраняетъ, до нѣкоторой сте¬ 

пени, свою власть тѣмъ самымъ, что получаетъ его обрат¬ 
но въ манципаціонной формѣ. Мало того, и тотъ, котора¬ 
го отецъ отдалъ въ кабалу за ущербъ, причиненный про¬ 
ступкомъ, какъ напримѣръ по поводу того, что онъ былъ 
осужденъ за кражу и отдалъ его въ кабалу истцу (чтобы 
отклонить отъ себя отвѣтственность), не получаетъ, по¬ 
средствомъ записки въ цензъ, свободы противъ воли 
того, въ чьей власти онъ находится, ибо истецъ имѣ¬ 
етъ кабальнаго вмѣсто денегъ. 

141 вообще мы должны замѣтить, что мы не имѣемъ права 
не уважать личнаго достоинства тѣхъ, которые находятся 

§ 140. Ср. ад. IV. 75. 79. Ь. 3. § 4. И. 43, 29. 
§ 141. Ср. СЦ). 1.115. 118а. 132. 134. 137. 
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сеге; аЛоциіп іпіигіагит асНопе іешЬших. ас пѳ діа 
циідет іп ео іигѳ деііпепіиг Ьотіпев, вес! ріегипщие Ьос 
6); дісіз ^гаііа ипо тотепіо, піві зсгіісеі ех похаіі саива 
тапсірепіиг. 

142 Тгапзеатиз пипс ад аііат діиізіопет. пат ех Ьіз 
рѳгзопіз ^иае пецие іп роіезіаіе пецие іп тапи пецие 
іп тапсіріо зипі, циаедат иѳі іп іиіеіа зипі иеі іп си- 
гаііопе, циаедат пеиіго іиге іепепіиг. иідеатиз і^ііиг 
Чиае іп Іиіеіа иеі іп сигаііопе зіпі; На епіт іпіеііе&е- 
тиз сеіегоз регвопаз циае пеиіго іиге іепепіиг. 

143 Ас ргіиз дізрісіатиз де Ъіз циае іп іиіеіа зипі. 
144 Регтіззит езі ііадие рагепііЬиз, ІіЬегіз чиоз іп ро- 

іезіаіе зиа ЪаЬепі, іезіатепіо (<и*о )гез даге: тазсиііпі 
циідет зехиз іприЬегіЬиз, (/еіпгпіпі иего зехиз іат іт- 

у насъ въ кабалѣ. Въ противномъ случаѣ мы подвергаем¬ 
ся иску за обиду и оскорбленіе чести. Ц даже не долго 
остаются люди въ этой зависимости, а по большой части 
это совершается для виду только въ теченіе одного мо¬ 
мента, конечно, если они не манципируются вслѣдствіе 
иска за причиненный вредъ. 

142 Перейдемъ теперь къ третьему (ср. § 9 и § 48) раздѣле¬ 
нію лицъ. Именно, изъ тѣхъ лицъ, которыя не находятся 
ни въ родительской, ни въ супружеской власти, ни въ каба¬ 
лѣ, нѣкоторыя состоятъ или подъ опекой, или подъ попе¬ 
чительствомъ; иныя опять не подлежатъ ни той, ни дру¬ 
гой власти. Посмотримъ, слѣдовательно, какія лица со¬ 
стоятъ подъ опекой, или подъ попечительствомъ, ибо та¬ 
кимъ образомъ мы узнаемъ прочихъ лицъ, которыя не нахо¬ 
дятся ни въ той, ни въ другой власти. 

143 Разсмотримъ прежде тѣхъ, которыя находятся подъ опекою. 
144 Итакъ родителямъ (восходящимъ) позволено назначать 

по завѣщанію опекуновъ дѣтямъ, которыхъ они имѣютъ 
въ своей власти: мужсваго пола несовериіеннолѣтвимъ, 
а женскаго какъ несовершеннолѣтнимъ такъ, и совершен- 

§§ 142. 143 =рг. 3.1,13. 
§ 144. Ср. ІЛр. XI. 1, 15. § 3. 3.1,13. Оа]. I. ПК). II. 240. іі. 1 Л 26, 2. 
Сіе. рго Мог. 12. § 27. 
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риЪегіЬиз учат риЬегіЬиз ‘); иеіегез епіш иоіиегипі Ге- 
тіп&з, еііатзі рег/есіае аеіаііз зіпі, ргоріег апіті 
Іеиііаіет іп іиіеіа еззе. 

145 Ііадие зі ^иіз Шіо Шіае^ие іезіатепіо іиіогет <Ые- 
гіі, еі атЬо асі риЬегіаіет региепегіпі, йііиз чиніет 
ёезіпіі ЬаЬеге Іиіогет, Шіа иего піЬіІотіпиз іп іиіеіа 
рѳгтапеі: іапіит епіт ех 1 ъде Іиііа еі Раріа Рорраеа 
іоге ІіЬегогит іиіеіа ІіЬегапіиг Гетіпае. ^иітиг 
аиіега | ехсерііз иіг^іпіЬиз ѴезіаІіЬиз, ^иа8 еііат иеіе¬ 
гез іп Ьопогет засепЬііі ІіЬегаз еззе иоіиегипі, ііацие 
еііат 1е$е XII іаЬиІагит саиіит езі. 

146 КероііЬиз аиіет перііЬизцие На Летит ровзитиз 
іевіатепіо іиіогез Лаге, зі розі тогіет позігат іп раігіз 

но лѣтнимъ. Ибо древніе римляне желали, чтобы женщины, 
вслѣдствіе ихъ легкомыслія находились подъ надзоромъ, 
хотя бы онѣ достигли полнаго возраста. 

145. Поэтому, если кто назначаетъ по завѣщанію сыну и до¬ 
чери опекуна, и оба они достигнутъ полнаго возраста, то 
сынъ освобождается изъ-подъ опеки, а дочь тѣмъ не ме¬ 
нѣе остается подъ надзоромъ опекуна, такъ какъ но зако¬ 
ну Юлія и Папія Поппея женщины освобождаются изъ 
подъ опеки только на основаніи привилегіи дѣтей (какъ 
награда); сказанное здѣсь не касается Весталокъ, которыя 
даже но мнѣнію древнихъ римлянъ были свободвы отъ опе¬ 
ки ради чести ихъ священнослужительства: это поста¬ 
новлено также закономъ XII таблицъ. 

146 Но внукамъ и внучкамъ мы можемъ назначать завѣща¬ 
ніемъ опекуновъ только въ томъ случаѣ, если они послѣ 

$ 146. Ср. (За). 1.194. 111. 44. Шр. XI. 8.14.15. 
§ 146. Ср. § 3. 3.1,13. Оаі. 1.127. Ь. 1. 2. Б. 26, 2. 

<) Тешемъ читаетъ: гаааспіі циібет вехив ІтриЬегіЬив ІетЫпі аиіет 
іат ІтроЬегіЬав ^иат пиЬШЬив. Днхманъ: іат ітриЬегіЬив циат ,‘риЬегіЬив. 
Тушке: Іегоіпіиі ѵего іат ІтриЬегіЬив циат риЬегіЬив. Стпудеяундъ: іетішиі 
аиіет вехив сиіивсипцие аеіаіів віпі еі іит циоцие сит пиріае віпі. Чтеніе 
Тушке вошло въ составъ нашего изданія. 
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виі роіезіаіет гесазигі поп зіпі. ііацие зі бііиз тѳиз 
тогіів теаѳ іетроге іп роіевіаіе шеа зіі, пероіев ех ео 
поп роіегмпі ех Іевіатепіо тео ЬаЬеге Іиіогет, чиат- 
иіз іп роіезіаіе шеа іиегіпі; зсііісеі ^иіа тогіио те іп 
раігів зиі роіезіаіе ііііигі вмпі. 

147 Сит Іатеп іп сопрІигіЬиз аііів саизів розіиті рго 
іат паіів ЬаЬеапІиг, еі іп Ьас саиза ріасиіі поп тіпиз 
розіитіз циат іат паііз Іевіатепіо Іиіогез багі роззе, 
зі тобо іп еа саиза зіпі, иі зі піиіз поЬів павсапіиг, іп 
роіезіаіе повіга бапі. Нов (епіт) еііат Ьегебез іпзіі- 
іпеге роззитиз, сит ехігапеоз розіитоз Ьегебез іпвіі- 
іиеге регтівзпт поп віі. 

148 (Ѵхогі) ^иае іп тапи еві, ргоіпбе ас бііае, ііет пагпі 
даае іп 6Ш тапи еві, ргоіпбе ас періі іиіог багі роіезі. 

нашей смерти не должны подпасть подъ власть своего 
отца. Поэтому, если сынъ моб во время моей смерти со¬ 
стоитъ подъ моею властью, то внуки отъ него не полу¬ 
чатъ опекуна по моему завѣщанію, хотя бы они были въ 
моей власти, именно потому, что они по смерти моей под¬ 
падутъ подъ власть своего отца. 

147 Какъ въ большинствѣ другихъ случаевъ, рожденные по¬ 
слѣ смерти отца разсматриваются какъ бы уже родивши¬ 
мися, такъ и здѣсь принято, что завѣщаніемъ могутъ быть 
назначаемы опекуны дѣтямъ, какъ рожденнымъ послѣ 
смерти отца, такъ и уже родившимся, лишь бы только они 
были въ такомъ положеніи, что, въ случаѣ рожденія при 
нашей жизни, находились бы въ нашей власти; вѣдь та¬ 
кихъ мы можемъ назначать даже наслѣдниками, между тѣмъ 
какъ чужихъ постумовъ (т. е. родившихся послѣ смерти 
отца) не позволено назначать наслѣдниками. 

148 Женѣ, которая состоитъ въ супружеокой власти, точно 
также и дочери, и невѣсткѣ, которая находятся во власти 
сына, а равно и внучкѣ, можно назначать опекуна. 

§ 147. Ср. § 4. .7. 1, 13. Оа]. II. 130.242. 287. 
§ 148. Ср. Оа]. 1.114.115. II. 168. III. 3. 
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149 Кесіізвіте аиіет Іиіог віс (Іагі роіезі: ІлісіитТіІііт 
ІіЬегів теіз Іиіогет до '). зед еі зі ііа зсгіріит зіі: Іл- 
Ьегів теів иеі ихогі теае Тіііиз Іиіог езіо, гесіе даіиз 
іпіеііе^ііиг. 

150 Іп регзопа Іатеп пхогіз циае іп тали езі, гесеріа 
езі еііат Іиіогіз орііо, ід езі иі Іісеаі еі решіііеге чиеш 
иеШ ірза Іиіогет зіЬі оріаге, Іюс тодо: Тіііае ихогі 
шеае Іиіогіз орііопет до. цио сави Іісеі ихогі '(іиіогет 

оріаге) иеі іп отпез гез иеі іп ипат (огіе аиі диаз. 
151 Сеіегит аиі ріепа орііо даіиг аиі ап$пз1а. 
152 Ріепа На дагі зоіеі, иі ргохіте зирга діхітиз.2) ап- 

^изіа ііа (Іагі зоіеі: Тіііае ихогі гаеае Іиіогіз орііопет 
дитіахаі зетеі до, аиі дитіахаі Ьіз до. 

149 Вполнѣ же правильно и законно можетъ быть назначенъ 
опекунъ слѣдующимъ образомъ: Луція Тиція назначаю въ 
опекуны дѣтямъ моимъ, а также, если будетъ такъ напи¬ 
сано: дѣтямъ моимъ или женѣ моей пусть будетъ опеку¬ 
номъ Тицій, — то опекунъ считается назначеннымъ за¬ 
конно и по формѣ. 

150 Однако но отношенію къ женѣ, которая находится подъ 
супружескою властью, принятъ даже (по обычаю) выборъ 
опекуна, т. е. чтобы ей было предоставлено по своему усмо- 
трѣнію выбирать себѣ опекуна такимъ образомъ: Тиціи, 

. моей женѣ, предоставляю свободный выборъ опекуна. Въ 
такомъ случаѣ жена имѣетъ право выбирать опекуна для 
управленія всѣмъ имуществомъ иди для извѣстныхъ дѣлъ. 

151 Впрочемъ, выборъ предоставляется или полный или огра¬ 
ниченный. 

152 Полный выборъ дастся обыкновенно такъ, какъ мы 
только что выше сказали; ограниченный предоставляется 
обыкновенно въ такой формѣ: Тицін, женѣ моей, предо¬ 
ставляю только однократный, — или только двукратный 
выборъ опекуна. 

§ 149. Ср. О*}. II. 193. 289. 
$$ 150 — 163. Ср. Ыѵ. XXXIX. 19. ІЛр. XXIV. 14. 

і) Гушке читаетъ: ІІЬегіа теіз Іиіогет По Іедо аиі Йо. 
*) § 150. 
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153 (}иае орііопез ріигішшп іпіег ее сІііГегміі. пат 
^иае ріепат орііопет ІіаЬеі, роіезі зетеі еі Ьів еі іег еі 
заеріиз іиіогет оріаге; ^иае иего ап^из<ат ЬаЬеІ орііо¬ 
пет, 8І сіитіахаі зетеі <3аіа езі орііо, атрііиз ^иат зе- 
теі оріаге поп роіеві; ві йитіахаі Ьів, атрііиз чиат 
Ьіз оріапйі іасиііаіет поп ЬаЬеІ. 

154 Ѵосапіиг аиіет Ьі циі потіпаііт іезіатепіо іиіогез 
сіапіиг, сіаііиі; циі ех орііопе зитипіиг, орііиі. 

155 С^иіЬиз іезіатепіо ^иі<1ет іиіог ёаіиз поп зіі, ііз ех 
Іе^е XII а^паіі зипі іиіогез, циі иосапіиг Іе&іііті. 

156 8ипі аиіет а^паіі ]) рег иігіііз вехив регзопав со- 
^паііопе іипсіі, циазі а раіге со^паіі, иеіиіі Ігаіег еосіет 
раіге паіиз, ігаігіз йііиз перозие ѳх ео, ііет раігииз еі 

153 Эти роды выбора существенно отличаются одинъ отъ 
другого. Именно той женщинѣ, которая имѣетъ полный 
выборъ, можно одинъ н два, и три раза, п даже чаще изби¬ 
рать себѣ опекуна; а той, которая имѣетъ выборъ ограни¬ 
ченный, болѣе одного раза нельзя избирать, если ей пре¬ 
доставленъ только однократный выборъ; если выборъ 
предоставленъ только на два раза, то болѣе двухъ разъ 
она не имѣетъ права избирать. 

154 Называются хе тѣ, которые въ завѣщаніи поименно 
назначаются опекунами — даііѵі, а тѣ, которые берутся 
по выбору, — орііѵі. 

155 Кому по завѣщанію опекунъ не назначенъ, для тѣхъ по 
закону XII таблицъ опекунами служатъ агнаты, которые 
и называются законными. 

156 Агнаты суть родственники, соединенные родствомъ 
чрезъ лицъ мужскаго пола, т. е. какъ бы когнаты со сто¬ 
роны отца, каковы напримѣръ братъ, рожденный отъ того 

§ 154. Ср. Шр. XI. 14. 
§ 165 = рг. 1,16. Ср. Шр XI. 3. Ь. 7. рг. Т). 4, 5. 
§ 156. = § 1. Д. 1,16. Ь. 7. ^ 26. 4. Ср. Од]. III. 10. Шр. XI. 4. XXVI. 1. 

’) Райская семья есть прежде всего хозяйственная н религіозная со¬ 
вокупность тѣхъ, которые принадлежатъ къ одному дому • и подчиняются 
одной и той же власти общаго домовладыки. Агнатами же назывались, по 
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раігиі | Я Ни 8 еі пвров ех ео. аі Ьі чиі рег іетіпіпі 
зехив регзопаз содпаііопе сопіипдипЫг, поп зипі адпа- 

#, вей аііаз паіигаіі іиге со^паіі. іЩие іпіег аиипсиіит 
еі богогІ8 Гіііиш поп а§паііо езі, зе<1 со^паііо. ііет аті- 
іае, шаіегіегае Гіііив поп езі тіЬі а&паіиз, вес? со^па- 
іиз, еі іпиісѳт всііісѳі е&о іііі еосіет іиге сопіип^ог, 
^иіа чиі павсипіиг, раігів, поп шаігів іатіііат весипіиг. 

157 Еі оііт чиі(іеш5 ^иапіит аЛ 1е§ет XII іаЬиІагит 
аіііпе*, еііат іетіпае а&паіоз ЬаЬеЬапі іиіогез. веЛ роз- 
іеа Іех Сіаисііа Іаіа еві, чиае циоД а<1 Гетіпаз аіііпеі, 
іпіеіав (Шаз) зизіиііц і^ие тазсиіиз чиИеш іприЪез 

ее отца, сынъ брата или внукъ отъ него, точно также 
дядя и сынъ дяди и внукъ отъ него. Но тѣ, которые 
соединены кровнымъ родствомъ чрезъ лицъ женскаго пола, 
не суть агнаты, а находятся между собою въ другой род¬ 
ственной связи, основывающейся на естественномъ правѣ. 
Такимъ образомъ между братомъ матери и сыномъ сестры 
существуетъ не агнатское родство, а когнатство. Равнымъ 
образомъ сынъ твоей матери по отцѣ и тетки со стороны 
матери не ость мой агнатъ, но когнатъ и, разумѣется, на 
оборотъ я соединенъ съ нимъ тою же связью, ибо тѣ, ко¬ 
торыя рождаются, наслѣдуютъ состояніе отца, а не матери. 

157 Нѣкогда, насколько это касается закона XII таблицъ, 
и женщины имѣли опекунами агнатовъ. Но впослѣдствіе 
былъ изданъ законъ Елавдіевъ, который по отношенію въ 
женщинамъ уничтожилъ эти роды опеки, вслѣдствіе чего 

§ 157. Ср. С а]. I. 171. ІЛр. XI. 8. Ь. 2. С. 3,17. Ь. 3. С. 5, 30. 

отношенію другъ къ другу, свободныя лица, которыя вмѣстѣ состояли подъ 
властью игъ домовладыки (отца, дѣда, прадѣда) до самой смерти этого по¬ 
слѣдняго. Опредѣляющій моментъ этой общности составляетъ родство съ 
отцовской стороны, счетъ родства по мужской линіи, а ея формальное-юридн- 
ческое основаніе есть раігіа роіевіав. Кровнаго родства было недостаточно 
для того, чтобы создать агнатскія отношенія. Повсюду, гдѣ отцовская 
власть возникаетъ посредствомъ усыновленія, регіп ташіт сопѵепйо, искус¬ 
ственно путемъ юридической сдѣлки, тамъ вмѣстѣ съ тѣмъ основываются 
агнатскія отношенія новаго родственника не только съ усыновителемъ, 
мужемъ, но и со всѣми детальными агнатами. Со смертью общаго домовлады¬ 
ки подвластные ему получали самостоятельность, но связь, воспитанна^ 
совмѣстною жизнью подъ однимъ кровомъ, ие исчезала, 
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Ггаігет риЬегега аиі раігииш ЬаЬеі Іиіогет, Іетіпае 
и его Ыет ЬаЬѳге Іиіогет поп роззипі ’). 

158 8Ы а§паІіопів чиніет іпз саріііз сіітіпиііопе *) 
регітііиг, со^паііопів иего іив ео тосіо ’) поп сотти- 
Іаіиг, циіа сіиііів гаііо сіиіііа цтсіет іига соітотреге 
роіезі, паіигаііа него поп роіезі. 

159 Езі аиіет саріііз Дішіпиііо ргіогів віаіиз *) регтиіа- 
Но; ІгіЬиз тоёіз ассісііі: пат аиі тахіта езі сарі- 
Іів йітіпыііо, аиі тіпог, ^иат циіііат тесііат иосапі, 
аиі тіпіта. 

160 Махіта езі саріііз (іітіпиііо, сит аіциів зітиі еі 
сіиііаіет еі ІіЬегІаІет атііііц ^ио6 асеШі иеіиі гп Ліе, 

малолѣтній сынъ имѣетъ опекуномъ совершеннолѣтнаго 
брата или дядю, но женщины такого опекуна имѣть не 
могутъ. 

158 Право агнатства уничтожается перемѣною или умале¬ 
ніемъ правоспособности: право же когнатетва такимъ 
образомъ не измѣняется, ибо гражданскій законъ можетъ 
уничтожать гражданскія орава, естественныхъ же уни¬ 
чтожать не можетъ. 

159 Умаленіе правоспособности есть перемѣна прежняго 
состоянія: оно случается тремя способами, имевно саріііз 
йешіпиііо бываетъ иди наибольшая, или меньшая, которую 
нѣкоторые называютъ среднею, иди же наименьшая. 

160 Наибольшая бываетъ тогда, когда кто-либо теряетъ 
одновременно и гражданскія права и свободу. Это слу¬ 

жбе = § 3. ,1. 1,15. Ср. ОЩ. III. 27. 61. ІЛр. XI. 9. Ь. & Б. 4, 6. Ь. 8. 
Б. 50, 17. Ь. 25. Б. 7,4. 
§ 159 = рг. 1, 16. Ср. Ь. 1. Ь. 11. Б. 4,5. ІЛр. XI. 10. оеІЬ. яй Торіс. 
4. § 18. 
§ 160. Ср. § 1. 1,16. ІЛр. XI. 11. <ЭД. I. 84.91. 

1) Бэкинхъ, Гушке читаютъ: Гетіпае ѵего іаіет ЬаЬеге іпіогет поп 
іпіеіііртпіаг или соцппіиг. Дюбоа пишетъ: іетіпа ѵего іаіет ЬаЪегѳ іиіогет 
поп роіеві. 

*) Одни пишутъ йіпшпіііопе, другіе йетіпиііопе. 
*) Въ Іпві. § 3 (1,15) читаемъ: со&паііопів ѵего Лив поп ошпІЪив тойів. 
*) Дюбоа и другіе читаютъ: сіітіпиііо ргіогів сарііів. Мы предпочли: 

сіітіпиііо ргіогів зіаіш, такъ какъ это согласно съ рг. I. 1, 16. Воеііив асі С іс 
Тор. 4 § 18. и 1. а 4, б. 
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циі сх раігіа ’аиі сепзим | поп рго(еззі аиі тіііііа ши- 

жі$ /гизігаіі регедге иепеипі, ііет іп Из, ш раігіа 

іапдиат зеішз зе иепитдагі раззі ех зепаіизсотиііо 

зегѵі /іипі еопт, диогит/гаидапдогит | сопаіііит Ла- 
Ьиегіпі *); ііет /'етіпае диае ех зепаіизсотиііо | Сіаи- 
діапо апсіііае Яипі еогиш сіотіпогит, ^г^гЬ\1^ іпиііів еі 
ёепипІіапііЬив сит вегиів еоѵит соіегіпі. 

161 Міпог віѵе теДіа еві саргйя КтіпиЫо, сит сіиііаз 

шшііііиг, ІіЬѳгІав иего геііпѳіиг; диод ассідіі ег сиг 

см\иа еі і$пі іпіегйісіит /иегіі. 
162 Міпіта саріігз сіігаіпиііо еві, ситеісіихІав ѳі ИЬѳг- 

Іав ѵсііпеіиг, зед зіаіиз котіпіз соттиіаіиг; диод, ассі- 

діі іп Мб циі айоріапіиг, ііет іп Ьіз <\те соетрііопет 

чается напр. съ тѣми, которыхъ продаютъ въ чужую стра¬ 
ну за то, что они или не внесли своего имущества въ цен¬ 
зорскіе списки, или уклонились отъ военной службы, рав¬ 
нымъ образомъ и съ тѣми, которые, позволивъ продать се¬ 
бя на родинѣ въ рабство, дѣлаются на основаніи сенат¬ 
скаго постановленія рабами тѣхъ, во вредъ которыхъ они 
намѣревались дѣйствовать. Этому же виду лишенія сво¬ 
боды подвергаются и свободнорожденныя женщины, ко¬ 
торыя, согласно сенатскому постановленію Клавдія, дѣ¬ 
лаются рабынями тѣхъ господъ, противъ води и запрета 
которыхъ онѣ вступили въ сношенія съ рабами. 

161 Меньшая или средняя перемѣна правоспособности бы¬ 
ваетъ тогда, когда теряется право гражданства, а сохра¬ 
няется свобода. Это случается съ тѣмъ, кого изгоняютъ 
изъ предѣловъ отечества. ‘ 

162 Наименьшее умаленіе правоспособности имѣетъ мѣсто 
тогда, когда сохраняется и гражданство, и свобода, но 
измѣняется состояніе человѣка. Это случается съ тѣми, 
которые усыновляются, а также съ тѣми женщинами, 

§ 161 = § 2. 3. 1, 16. Ср. ІЛр. XI. 12. Оаі. 1.128. 
§ 162= § 3. 1,16. Ср. ІЛр. XI. 13. Іл 3. § 1. Б. 4, 5. <ЭД. III. 82-84. IV. 38. 

^ Мы приняла здѣсь редакцію Гушке. 
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Гасіипі, еі іп Ыв ^т тапсіріо ёапіиг ^ш^ие ех тапсі- 
раііопе тапитіііипіиг; а<1ео циіііет, иЦиоІіепз циізчие 
тапсі реіи г аиі тапитШаІат, Іоііепз сарііе сіітіпи- 
аіиг. 

163 N60 зоіит таіоггбмз (саріііз) «ІігоіпиІіопіЬиз іиз а- 
^паііопів соггитрііпг, вей еііат тіпіта; сі ісіео зі ех 
сІиоЬив ІіЬегіз аііегит раіѳг етапсіраиегіі, роеі оШитл 
еіиз пеиіег аііегі а^паііопіз іиге іиіог еззе роіегіі. 

164 Сит аиіет а<1 а^паіоз Іиіеіа регііпеаі, поп вітиі асі 
отпев регііпеі, зе<і асі еоз Іапіит циі ргохіто §гаёи 
зипі.- 

165 Ех еайет Іеде йиойесіт ІаЪиІагит ИЬегІогит еі Іі- 

Ъегіагит іиіеіа ай раігопо.ч ІіЬегозуие еогит регііпеі; 

(риле еі іреа Іедіііта іиіеіа иосаіиг, поп диіа'потгпаііт 

которыя вступаютъ во власть нуга посредствомъ воэмщи, 
и съ тѣми, которые отдаются воыу въ вабаду и которые 
отпускаются на волю изъ мавцииаціи; при тонъ, сколько 
разъ вто манципируется или отпускается на волю, столь¬ 
ко же разъ онъ подвергается уиомявутому виду умаленія 
правоспособности. 

163 Да и не только вслѣдствіе двухъ первыхъ видовъ ума¬ 
ленія правоспособности уничтожается право агнатства, но 
тавге вслѣдствіе наименьшаго умаленія, и потому, если 
одно изъ двухъ дѣтей эманципируѳтся отцомъ, то послѣ 
смерти послѣдняго ни одно изъ нихъ не можетъ быть дру¬ 
гому опекуномъ по нраву агнатства. 

164 Еогда опека принадлежитъ агнатамъ, то она принадле¬ 
житъ не всѣмъ, а только ближайшимъ по степени родства. 

165 По тоиу же самому закону XII таблицъ опека надъ 
вольноотпущенниками и вольноотпущенницами принадле¬ 
житъ патронамъ и ихъ дѣтямъ. Эта оиека называется 
также законною, не потому, чтобы въ названномъ законѣ 

§ 163. Ср. ІЛр. XI. 9. § 3. Л. 1,15. Ь. 3. Ь. 7. рг. Б. 4, 5. Ь. 2. Б. 26, 4. 
§ 164 = § 7. 3.1,16. Ь. 9. 0.26, 4. 
I 165 = Тіі. 3. йе ІерС. раСг. Іиі. (1,17). Ср. ІЛр XI. 3. 0*1. I. 175. Ь. 1. 
3. 5. Б. 26, 4. 
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еа Іеде де кас Іиіеіа саиеіиг, зед диіа ртпде ассеріа 
езі рег гпіегргеіаігопет, аідие зі иегЫз Іедіз іпігодисіа 
еззеі. ео епгт ірзо, диод, кегедііаіез ІіЬегіогит ІіЬегіа- 

гитдие, зі | іпіевіаіі сіѳсевзшепі;, іиззегаі Іех ад раіго- 
поз ІіЬеговие ѳогит регііпеге, егесіісіепіпі иеіегев иоіи- 
ізве Іе^ет еііат Іиіеіаб асі еов регііпеге, циіа еі а§па- 
іов циоб асі Ьеге<1іІаІѳт иосаиіі, еозсіет еі Іиіогеб евбе 
іиббегаі. 

166 Ехетріо раігопогит гигоиз Мисіагі&е іиіеіае ге- 
серіае випі втапсіраіогит еі ди&е ййисіапае иосапіиг 
ргорпе 1), диае іДео побіз сотреіипі, чиіа ІгЬегит сариі 
тапсіраіит поЬів иеі а рагепіе иеі а соетрііопаіоге 
тапитібегітив. 

заключалось спеціальное постановленіе, касающееся этой 
опеки, но потону, что вслѣдствіе толкованія смысла зако¬ 
на она понимается совершенно такъ, какъ еслибы была 
введена буквою закона. Ибо вслѣдствіе того самаго, что 
къ наслѣдствамъ вольноотпущенниковъ и вольноотпущен¬ 
ницъ, умершихъ безъ завѣщанія, законъ призываетъ па¬ 
троновъ и ихъ дѣтей, древніе юристы думали, что законъ 
хотѣлъ, чтобы н опека принадлежала имъ, такъ какъ тѣмъ 
же агнатамъ, которыхъ законъ призываетъ къ наслѣдству, 
онъ приказываетъ тоже быть опекунами. 

166 По примѣру опеки патроновъ принята опять и другая 
опека, именно фидуціарная опека эманципированныхъ; 
эта-то опека называется собственно фидуціарною; она 
предоставляется намъ на томъ основаніи, что мы отпу¬ 
стили на волю свободнаго человѣка, манципированна- 
го намъ или отцоиъ, или фиктивнымъ мужемъ, т. е. коэм- 
ціоваторомъ. 

9 166. Ср. Од}. I. 114.115. 172.175. 195а. ІЛр. XI. 5. ТіС. Л. 1,18. Тіі. >. 
1,19. Ь. 3. § 10. Ь. 4. И. 26, 4. Ь. 1. рг. Ю. 37,12. 

') Редакція Гушке, основывающаяся на текстѣ Удьпіана я на § 172.1. 
Гая, не выдерживаетъ критики, но съ другой стороны и поправки Студе- 

мунда оказываются сомнительвыжи. 
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167 8е<2 Ьаііпагшп еі Ьаііпогши іприЬет/л іиіеіа поп 
отпі то<1о ав тапипгіззогез еогит регііпеі *), вев ай 
еоз циогшп апіе таштіззіопет ех іигѳ (^иігіііит 
(/иегипі: ипіе зі апсйіа ех гиге Оиігіііит) іиа зіі, іп 
Ьопіз теа, а те цшйет зоіо, поп еііат а іе тапитіт, 
Ьагіпа йегі роіезі, еі бопа егив аЛ те регНпеп*, зев, егиз 
ШеІ& Ш сопреііі: пат ііа 1е#е Іипіа саиеіиг; \іщпе еі 

* аЬ ео сиіиз еі іп Ьопіз еі ех іиге (}иігіііит апсіііа іиегіі, 
іасіа зіі Ьаііпа, ай еипйет еі Ъопа еі іиіеіа регііпепі. 

168 А^пайз, уиі Іедгііті іиіогез зипі, Нет таштіззогі- 
Ьиз регтіззит езі іетіпагит іиіеіат аііі іп іиге сейеге; 

167 Однако опека надъ несовершеннолѣтними ЛатиНами 
и Латинвами не всегда предоставляется вмѣстѣ съ иму¬ 
ществомъ отпускающимъ ихъ на волю, но тѣмъ, кому они 
принадлежали до отпущенія на волю по квиритскому пра¬ 
ву. Вотъ почему, если рабыня принадлежитъ тебѣ по 
квиритскому, а мнѣ по преторскому праву а), то она, бу¬ 
дучи отпущена на волю однимъ только мною, даже безъ 
тебя, можетъ сдѣлаться Латинкою, и ея имущество при¬ 
надлежитъ мнѣ, но опека надъ ней предоставляется 
тебѣ; ибо такъ постановляетъ законъ Юнія (§ 22). Ста¬ 
ло быть, если она сдѣлана Латинкою тѣмъ, кого соб¬ 
ственностью она была и по преторскому, и по квиритско¬ 
му нраву, то какъ имущество, такъ и опека принадле¬ 
житъ ему же. 

168 Агнатамъ, которые признаются законными опекунами, 
и отпускающимъ на волю позволено уступить въ судѣ 
опеку надъ женщи нами постороннему лицу, а опеку надъ 

§ 167. Ср. ІПр. XI. 19. Оа]. III.* 66. 
§ 168. Ср. ІЛр. XI. 6. 8. 17. О!*]. 1.167. 

!) Пелла\ — іиіеіа поп отпі тойо ай тапшпіззогез регііпеі — Кратко 
И ясно. 

3) Раеенеръ: по бонитарному праву. Римское право отличаетъ кви- 
ритскую и бонитарную собственность (іп Ьопіз езве), но не бонитарное пра¬ 
во. Лоз (2пігіііит 0ив сіѵііс) противупоставляотея преторскому праву Оив 
Ьопогагішп). 
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риріііогит аиіет іиіеіат поп езі регтіззит сеДеге, циіа 
поп иШіиг оп^|го8а сит іегарогѳ риЬегіаііз Йпіаіиг. 

169 Із аиіет сиі сеДііиг іиіеіа, сеззісіиз *міог иосаіиг. 

170 (іио тогіио аиі сарііе Дітіпиіо геиегіііиг аД еит 
іиіогет іиіеіа чиі сеззіі; ірзе цш^ие ^иі сеззіі 8І 
тогіииз ші сарііе йгтгпиіиз 8Іі, а сеззісги іиіеіа Дізсе- 
Діі еі геиегіііиг аД еит ^иі розі еит чиі сеззегаі, зе- 
сипДит §гаДит іп еа іиіеіа ЬаЬиегі* ’). 

171 Зес^иапіит аД а^паіоз регііпеі, пііііі Ьос іетроге 

малолѣтними не позволено передавать, потому что она не 
кажется обременительною, коль скоро съ наступленіемъ 
совершеннолѣтія она прекращается 3). 

169 Тотъ же, кому уступается опека, получаетъ названіе 
Іиіог сеззісіиз. 

170 Послѣ его смерти, или съ умаленіемъ его правоспособ¬ 
ности опека возвращается къ тому опекуну, который усту¬ 
палъ. Точно также, если тотъ, кто переуступалъ, умретъ 
или подвергается уменьшенію правоспособности, то Іиіог 
сеззісіиз теряетъ опеку, которая переходитъ къ тому, кто 
послѣ уступившаго будетъ имѣть ближайшее право при¬ 
нять на себя опеку. 

171 Но по скольку это касается агнатовъ, то въ настоящее 

§§ 169. 170. Ср. ІЛр. XI. 7. 
§ 171. Ср. ІЛр. XI. 8. 

') Блюме: Іпсгова. Бэкингъ хотѣлъ: аппова, по справедливо замѣчаетъ 
Тушке, что аппозаш еві, чиой іага ЬаЪеі, поп чпой йпгаіпгпт еві, тоПоз аппоз. 
Теперь всѣ читаютъ опегова. 

*) Расснеръ передастъ это мѣсто такъ: — переходитъ къ тому, кото¬ 
рый будетъ имѣть въ этой опекѣ вторую степень родства послѣ того. 
Въ текстѣ сказано: ай еит, чиі рові епт, чиі севзегаі, весппйпт ртайпт іп са 
Іиіеіа ЬаЪпегП. Эта фраэа является въ русскомъ переводѣ петочной и даже 
неправильной. 

*) Полномочія т. н. іиіог сезвісіиз прекращаются со смертью пере¬ 
давшаго опеку. Въ этомъ примѣненіи цессіи іп Іиге, вѣроятно наиболѣе 
поэднимъ изъ всѣхъ ея примѣненій, надо признать симптомъ ослабленія 
агнатской связи, когда права агнатовъ потеряли свое первоначальное значеніе. 
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сіе сеззісіа Іиіеіа ^иаегі^и^, сиш а^паіопші іиіеіае іп 
іетіпіз Іе&е Сіаисііа (§ 157) зиЬЫае зіпі. 

172 8е<1 ййисіагіоз ^ио^иѳ чиійет риіаиегипі сеДепДае 
Іиіеіае іиз поп ЬаЬеге, сит ірзі ее опегі зиЬіесегіпІ. 
цшхі еізі ріасеаі, іп рагепіе Іатеп чиі йііат періетие 
аиі ргоперіет аііегі еа Іе^е тапсіріо ёейіі, иі зіЬі ге- 
тапсірагеіиг, гетапсіраіапцие тапитізіі, ісіет йісі 
поп йеЬеІ, сит із еі Іе&ііітиз Іиіог ЬаЬеаІиг, еі поп 
тіпиз Ьиіс ^иат раігопіз Ьопог ргаезіапгіиз зіі. 

173 Ргаеіегеа зепаіизсопзиііо тиЬ'егіЬиз регтіззит езі 
іп аЬвепІіз Іиіогіз Іосит аііит реіеге; чио реіііо ргіог 
сіезіпіі; пес іпіегезі циат 1оп§е аЬегіІ із Іиіог. 

время совсѣмъ ые затрогивается вопросъ о переданной 
опекѣ, такъ какъ законъ Клавдія отмѣнилъ оиеку агнатовъ 
надъ женщинами 

172 По мнѣнію нѣкоторыхъ, довѣренные2) оиекувы не имѣ¬ 
ютъ права передавать опеку, такъ какъ они сами приняли 
на себя эту обязанность; хотя это мнѣніе и принято, то 
однако относительно родителя (агнатскаго восходяща¬ 
го), который отдалъ дочь или внучку, или правнучку въ 
кабалу съ тѣмъ условіемъ, чтобы ему реманципировали ее, 
и реманциплрованпую отпустилъ на волю, того же ска¬ 
зать нельзя, такъ какъ онъ считается и законнымъ опеку¬ 
номъ, и ему не менѣе, чѣмъ патрону долженъ быть ока¬ 
занъ почетъ. 

173 Бромѣ того, на основаніи сенатскаго постановленія 
женщина могла просить о назначеніи опекуна взамѣнъ 
отсутствующаго. Когда таковой назначенъ, то прежній 
перестаетъ быть опекуномъ; и притомъ безразлично, какъ 
долго опекунъ предполагаетъ отсутствовать. 

§ 172. Ср. Оаѣ I. 166. 175. 192. II, 122. Тіе. Л. 1, 18. 
§§ 173. 174. Ср. ІЛр. XI. 22. Ь. 10. Т>. 26, 5. 

’) Оставивъ въ неприкосновенности опеку родителей и патроновъ. 
3) Названіе Ыог йсіпсіагіиа объясняется именно тѣмъ, что при всѣхъ 

эиандипаціяхъ прибавлялось къ манципаціи такъ называемое расіиш Йбпсіас 
сіе ілашітіМешІо пли <1е гсшапсірапбо (ІЛр. XI. 5). 
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174 8ес? ехсірііиг, пе іп аЬзепіів раігопі Іосига Іісеаі Іі- 
Ьетіае Іиіогет реіеге. 

175 Раігопі 1 аиіет Іосо ЬаЬетив ъіжт рагепіет циі 
ех ео, циой ірзе зіЬі гетапсіраіат Шіат періетие аиі 
ргоперіет тапитізіі, Іе&ііітат Іиіеіат пасіиз еві. 
Ьиіиэ циМвт ІіЬегі Ясіисіагіі Іиіогів Іосо питегапіиг; 
раігопі аиіет ІіЬегг еапйѳт Іиіеіат абірізсипіиг, циат 
еі раіег ѳогит ЬаЬиіІ. 

176 ’Асі сегіаз іатеп ссшзаз еііат іп раігопі аЬзепіів 
Іосит регтШ зепаіиз Іиіогет реіеге, иеіиіі ай Ьѳгейііа- 
Іет айеипйат. 

177 Мет зепаіиз сепзиіі еі іп регзопа риріііі раігопі ЫН. 

178 №т еі Іеде Іиііа Не тагіІапНіз огНіпіЬиз ') еі ^иае 

174 Но если нѣсто опекуна было занято патрономъ, то воль¬ 
ноотпущенницѣ не позволяется хлопотать о назначеніи 
взамѣнъ отсутствующаго опекуна другого лица. 

175 Патрономъ считаемъ мы также родителя, который до¬ 
стигъ законной опеки тѣмъ, что самъ отпустилъ на волю 
реманципированную ему дочь, или внучку, или правнучку. 
Дѣти его считаются довѣренными опекунами; дѣти же па¬ 
трона получаютъ ту же самую опеку, какую имѣлъ ихъ 
отецъ. 

176 Въ извѣстныхъ случаяхъ сенатъ позволяетъ ходатай¬ 
ствовать о назначеніи опекуна на мѣсто отсутствующаго 
патрона, напримѣръ, для принятія наслѣдства. 

177 То же самое постановилъ сенатъ относительно нѳсо- 
вѳршеннолѣтняго сына патрона. 

178 Именно закономъ Юлія бе шагііапбіа огбіпіЬиа разрѣ- 

$ 176. Ср. сад. 1.166.172. 
§ 176. Ср. ІЛр. XI. 22. I* 7. А 10.16.16.1). 26, 6. Ь. 17. § 1. Ь. 49,1. 
Ь. 3. § 2 — Ь. 4. Ь. 17.1). 26,1. 
§ 177. Ср. ІЛр. XI. 22. 
8 178. Ср. ІЛр. XI. 20. и 61. рг. Ь. 23, 3. 

1) Ьех Раріа, законъ, изданный Августомъ, состоитъ ивъ двухъ зако¬ 
новъ. Іех Іиііа де шагііапдіз огдіиіЬиа, и Іех Раріа Рорраеа (по предложенію 
двухъ консуловъ), откуда онъ и получилъ такое длинное названіе* 
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іп Ісдіііта Іиіеіа риріііі зіі, рѳгшіііііиг сіоііз сопзіііиеп- 
<3ае §гаІіа а ргаеіоге игЬапо Іиіогет реіеге. 

179 8ап<? раігопі Йііиз еііатві іприЬез зіі, іатеп ІіЪег- 
іъе е/(ісіеіиг Іиіог, вей іп пгЛІа хе амсіог йегі роіезі *), 
сит ірзі пііііі регтіззит зіі зіпе ІШогіз аисіогііаіе а^еге. 

180 Кет зі циа іп Іиіеіа 1е§-іІіта Гигіозі аиі тиіі бі(, 
регтіиііиг еі зепаіизсопзиііо сіоііз сопзіііиешіае §гаІіа 
іиіогет реіеге. 

181 (ІиіЬиз сазіЬиз заіиат тапеге Іиіеіат раігопо ра- 
Ігопіцие Шіо тапііезіит езі. 

шается той, которая остается въ законной опекѣ малолѣт¬ 
няго, просить у городскаго претора опекуна для назначе¬ 
нія прнданаго. 

179 Конечно, сынъ патрона, хотя и малолѣтній, дѣлается 
опекуномъ вольноотпущенницы, однако же онъ не можетъ 
дать своего соизволенія н утвержденія въ случаѣ заклю¬ 
ченія обязательныхъ отношеній, такъ какъ и онъ самъ не 
можетъ совершать юридическихъ актовъ (обязательствъ) 
безъ согласія своего оиекуна. 

180 Равнымъ образомъ, если женщина находится въ (какой- 
либо) законной опекѣ у сумасшедшаго или нѣмаго, то ей 
позволяется сенатскимъ постановленіемъ хлопотать о на¬ 
значеніи опекуна для установленія нриданаго. 

181 Ясно, что въ этихъ случаяхъ опека патрона н его сына 
отнюдь не нарушается *). 

§ 179. Ср. § 13. X 1, 25. 
§ 180. Ср. Шр. XI. 21. 
§ 181. Ср. Ь. 10. § 1. Э. 26, 4. Ь. 1. § 2. 3. а 26, 1. 

*) Расснеръ: хотя ни въ чемъ не можетъ сдѣлаться предпринимате¬ 

лемъ. Излишне указывать, что фраза Іиіог аисіог АІ (педоііо) стоитъ въ связи 
съ ЫегроаШо апсІогіЫіз, которая есть дополненіе недостаточной дѣеспо¬ 
собности опекаемаго. Содѣйствіе опекуна требуется именно въ случаѣ за¬ 
ключенія пупилломъ обязательственныхъ отношеній. Малолѣтній сынъ па 
трона, хотя опекунъ, не можетъ, по мнѣнію Гая, придать сдѣлкамъ, заключен¬ 
нымъ вольноотпущенницею, обязательной силы. 

*) Т. е. назначеніе временнаго опекуна не отнимало права опеки ни 
у патрона, ни у его сына, къ которому опека имѣла перейти послѣ смерти 
отца. Изъ этого явствуетъ, что къ опекѣ патрона относились снисходи¬ 
тельно. 

Иист. Гая. 7 
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182 Ргаеіеіеа вепаіив сепвиіі, иі ві Іиіог риріііі ріі;>і1- 
Іаеие вивресіив а Іиіеіа гетоіив віі, віие ех іивіа саива 
іиегіі ехсиваіив, іп Іосит еіиз аііив Іиіог гіеіиг, фіо 
/асіо ргіоѵ іиіог атіШ Іиіеіат. 

183 Наес отпга вітііііег еіКотае еі іп рго[иіпсгѴв оЬзег- 
иапіит\ зсіігсеі еі Чп ргоиіпсііз а ргаезісіе рѵоиіпеіае 

іиіог рей роіезі. 

184 ОІіт сит Іедів асііопев *) іп иви егапі, еііат ех іііа 
саива Іиіог (ІаЬаІиг, ві іпіег Іиіогегп еі тиііегет риріі- 
Іитие Іе^ів асііопе а§еп<1ит егаі; пптп ^ит ірзе 

іиіог іп ге виа аисіог евве поп роіегаі, аііиз (ІаЬа- 

іиг3 (\гю аис/оге Іедгз асііо рега^егеіиг\ циі ДісеЬаІиг 

182 Кромѣ того сеііатъ постановилъ, что, если опекунъ ма¬ 
лолѣтняго, какого бы то ни было пола, будетъ устраненъ 
отъ опеки вслѣдствіе неблагонадежности, или если онъ по 
оеповатслыюй причинѣ откажется отъ принятія опеки, то 
на его мѣсто можно назначить другого опекуна, причемъ 
прежній опекунъ теряетъ опеку. 

183 Все это соблюдается одинаково какъ въ Римѣ, такъ 
и въ провинціяхъ; въ провинціяхъ, конечпо, опекуну дол¬ 
женъ быть испрашиваемъ у намѣстника. 

184 Прежде, когда примѣнялись въ судопроизводствѣ за¬ 
конные (формальные) иски, опекунъ давался также въ 
томъ случаѣ, если между опекуномъ и женщиной или пи¬ 

томцемъ (опекаемымъ) возникала тяжба и судебное разби¬ 
рательство. Именно, такъ какъ опекунъ по могъ быть су¬ 

дьею въ собственныхъ дѣлахъ и тамъ предъявлять іпіегро- 
віііо аисіогіІаПв, то назначался особый опекунъ, при уча¬ 
стіи котораго совершалось торжественное судебное дѣй- 

§ 182. Ср. ІЛр. XI. 23. Ь. 11. §$ 1—3. I). 26, 2. Ь. 41. § 2. Г). 40, 5. Ь. 2. 
4. С. 5, 36 
§ 183. Ср. Шр. XI. 20. 
§ 184. Ср. ІЛр. XI. 24. рг. Л. 4, 10. § 3. Л. 1, 21. С;д. IV. 30. 103 сі зеч. 

*) Ср. Дыдынскій, Латинско-русскій ел опарт* къ источник а мт» рим¬ 
скаго права. 1890. р. 10 знЪ асііо. 
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ргаеіогш іиіог, ^ша а ргаеіоге игЬапо (ІаЫиг. 8е<1 розі 
зиЫаІаз Іе^із асііопез циісіат риіапі Ьапс зресіет Лап- 
(Н іиіогіз поп еззе песеззъѵхып, зесі аіНис йахг іп ггзи 
езі, 8І Іедіііто іийісга 1) адаіох. 

185 8і сиі пиііиз отпіпо Іиіог зіі, сі йаіиг іп игЬе Кота 
ех Іе&е Аііііа а ргаеіоге игЬапо еі таіоге рагіе ІгіЬипо- 
пші рІеЬіз, ^иі Аііііапиз Іиіог иосаіиг; іп ргоиіпсііз иего 
а ргаезійіЬиз ргоиіпсіагит ех Іе^е Іиііа еі Тіііа 2). 

180 Еі ісіео зі сиі Іезіатепіо Іиіог зиЬ сотіісіопе аиі ех 
(Ііе сегіо (Ыиз зіі, циапкііи сопйісіо аиі (Ііез репйеі, іи¬ 
іог (іагі уоіезі; ііет зі риге сіаіиз іиегіі, циапкііи пето 

ствіс; онъ назывался иреторскимъ опекуномъ, такъ какъ 
назначался городскимъ преторомъ. Но нѣкоторые иола- 
гаютъ, что, послѣ уничтоженія системы законныхъ (фор¬ 
мальныхъ) исковъ этотъ видъ назначенія опекуновъ ока¬ 
зался излишнимъ, но онъ и въ новѣйшемъ правѣ примѣ¬ 
няется въ томъ случаѣ, когда дѣло производится въ Римѣ 
между римскими гражданами. 

185 Если у кого но какимъ—либо причинамъ вовсе не было 
опекуна, то ему давался опекунъ въ городѣ Римѣ город¬ 
скимъ преторомъ и большинствомъ народныхъ трибуновъ 
въ силу закона Атилія, каковой опекунъ называется (но 
имени закона) Атиліанскимъ; въ провинціяхъ же опекуны 
назначаются намѣстниками провинціи въ силу закона Юлія 
и Тиція. 

18С Вслѣдствіе этого, если кому либо опекунъ но завѣща¬ 
нію былъ назначенъ подъ извѣстнымъ условіемъ или съ 
извѣстнаго срока, то ему могъ быть назначаемъ (времен¬ 
ный) опекунъ до тѣхъ поръ, пока срокъ пе истекъ или 
условіе ие исполнилось. Точно также, если опекунъ бу¬ 
детъ назначенъ безъ всякихъ условій, то онъ по тѣмъ же 

§ 185 = рг. Л. 1, 20. Ср. ІЛр. хг. (Ьі. Г. 195.І,іѵ. XXXIX. 9. Зисі. СІаиД. 23. 
§ 186.;= 1. Л. 1,20. 

>) Писіогд'у гош. КссМзд. II. р. 11: Іе^Штош іиДісіит Ъеіяі еіп ЗргисЪ- 
вегісМ, лтсІсЬез іиосгЬаІЬ Дег 81аДІ Кот ипіег Іапіег гот. Піігдсгп ѵог еіпет 
гош. Кісііісг, аіз ЗргссЬег гот. КссЫз апдеогДпе! Ізі. 

*) а. 52(5. Ср. А. С. Магсііе, Дс ІиІогіЬив ех Іе^е Іиііа еі ТІііа. 
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Ьегев ехівіаі, Іатсііи ех Лів 1е§іЬив Іиіог реіепйив еві; 
^иі (іезіпіі Мог евзе, ров^^/тл аіічиів ех Іевіатепіо 
Іиіог еввѳ соерегіі. 

187 АЬ ІювІіЬив ^ио^ие Іиіоге саріо ех Ьів Іе^іЬив 1и&>7- 
(ІаЬгіиг, ^иі йевіпіі Іиіог евве, ві ів саріив еві, іп 
сіиііаіеш геиегвив іиегіі; паш геиегвив гесіріі Іиіеіат 
іиге ровііітіпіі. | 

188 Ех Лів аррагеі с^иоі віпі вресіев Іиіеіагит. ві иего 
циаегатив іп циоі ^епега Ьае вресіев йійисапіиг, Іо/г^га 
егіі йівриіаііо; пат сіе еа ге иаЫе иеіегев (ІиЬіІаиегипІ, 
по8^ие (іііі^епііив Ьипс Ігасіаіит ехвесиіі витив еі іп 
ейісіі іпіегргеіаііопе еі іп Ьів ІіЬгів ^ио8 ех (}иіпІо Ми- 

законамъ долженъ быть испрашиваемъ до тѣхъ поръ, но¬ 
ва кто-нб. не вступитъ въ наслѣдство. Онъ же пере¬ 
стаетъ быть опекуномъ, коль скоро кто-нб. явился опеку¬ 
номъ на основаніи завѣщанія. 

187 Равнымъ образомъ когда опекунъ былъ взятъ непріяте¬ 
лями въ плѣнъ, то по выше приведеннымъ законамъ испра¬ 
шивался опекунъ, который переставалъ быть опекуномъ, 

если плѣнный возвращался на родину, ибо возвратившій¬ 
ся иолучалъ опеку па основаніи ^ігів ровШтіпіі '). 

188 Изъ этого явствуетъ, сколько есть видовъ опеки. А если 
спросимъ, къ сколькимъ родамъ сводятся эти виды, то объ 
этомъ пришлось бы долго разсуждать. Ибо между 
древними юристами по этому поводу не было согласія. 
Такъ какъ мы нѣсколько подробнѣе разсматривали этотъ 
вопросъ и при толкованіи эдикта, а также въ тѣхъ раз¬ 
сужденіяхъ, которыя мы паиисали на основаніи сочиненій 

§ 187 = §2 Л. 1,20. 
§ 188. Ср. ІЛр, XI. 2. ВосНі. ай. Сіе. Тор. § 33. Ь. 7. рг. В. 4, 5. 

*) Въ силу котораго онъ вступаетъ виовь въ обладаніе утраченною 
правоспособностью н утраченными правами. Ср. Нале, (Заз ^из розШтіпіі 
иші <1іс Йсііо Іе^із Согпеііае. 1851. Дыдынскій, латинско-русскій словарь къ 
источникамъ римскаго права. Варшава. 1890. стр. 405. 
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сіо *) Іесітиз. Ьос іапіізрег зиЯісіІ асітопиіззе, ^иой 
^иі<]ат чинн^ие ^епега еззе йіхепші, и( (іиіпіиз 
Мисіиз; пііі ігіа, иі Зегиіиз 8и1рісіиз; аііі йио, иі ЬаЬео; 
аііі Іоі (гепега еззе сгедідегипі, ^ио^; еііат ѳресіез 
еззепі 8). 

189 8еі1 іприЬегев ^иісIет іп Іиіеіа еззе отпіит сіиііа- 
(іит іиге сопііп^іі; ^ша ісі паіигаіі гаііопг сопиепіепз 
езі, и( із чиі регГесіае аеіаііз поп зіі, аКегіаз Іиіеіа 
гедаіиг. пес Геге иііа стііаз езі іп чиа поп Исеі ра- 

Кв. Муція, то достаточно будетъ замѣтить, что нѣкото¬ 
рые, какъ напримѣръ Квинтъ Муцій, принимаютъ 5 ро¬ 
довъ, другіе, какъ напримѣръ Сервій Сульпицій, три, 
третьи, какъ наиримѣръ Лабеонъ, два; наконецъ иные 
опять полагаютъ, что родовъ опеки существуетъ столько 
хе сколько и видовъ. 

189 По праву почти всѣхъ государств малолѣтніе нахо¬ 
дятся подъ опекою, такъ какъ сообразно съ естественнымъ 
правомъ, чтобы недостигшій совершеннаго возраста былъ 
подъ покровительствомъ другого лица. И нѣтъ почти ни 
одного государства, въ которомъ не позволялось бы роди- 

§ 189 = § 6. Л. 1, 20. 

О <3иіпіи8 Масіия, сынъ И. М. Сцеволы, народный трибунъ 648 года, 
Ае<Шів 650 г., консулъ 659 г., великій Понтифъ 670 г., умеръ 672, стоикъ по 
философскимъ вояэрѣніямъ и дѣятельный участникъ въ борьбѣ противъ пу- 
бликановъ, замѣчательный писатель, учитель п совѣтчикъ. Написалъ 38 
книгъ (ІіЬгі 18 Загів сіѵіііз) систематическаго изложенія гражданскаго пра¬ 
ва, изъ которыхъ сохранилось только немногое въ Дигестахъ. Кромѣ того 
написалъ НЬег зіп&піагн (ііейпіііопиіп). Трудъ, о которомъ Гай въ 188 § гово¬ 
ритъ, обнималъ вѣроятно замѣчанія къ сочиненіямъ замѣчательнѣйшаго юри¬ 
ста второй половины VII столѣтія, выше упомянутаго И.М. Сцеволы, и имѣлъ 
предметомъ гражданское право но опредѣленіямъ (геяропаа) новѣйшихъ рим¬ 
скихъ юристовъ. Къ сожалѣнію, ни одніі7> отрывокъ нс сохранился до на¬ 
шихъ временъ, только краткое указаніе Гая объ ѳтихъ книгахъ, которыя, 
можетъ быть, предназначены были къ школьному употребленію и пользова¬ 
лись такамъ авторитетомъ, какъ въ позднѣйшее время геаропаа Раріпіаиі. Это 
сочиненіе было написано Гаемъ до составленія Институцій. 

-) Сісего (рго Ыигепа 12; упоминаетъ также о видахъ опеки, 
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гепІіЬиз ІіЬегіѳ 8иІ8 іприЪегіЬиз ШІатегЛо Іиіогепі Дате; 
циатиів, иі зирга сііхітііз, зоіі сіие8 Котапі иісіеапіиг 
ІіЬегов 8иов іп роіезіаіе ЬаЬеге. 

190 Гетіпаз иего регіесіае аеіаііз іп Іиіеіа еззе Іеге 
пиііа ргеііоба гаііо 8ііа8І8зе иійеіиг; *) паш чиае ииі^о 
сгеЛіІиг, ^иіа Іеиііаіе апіті ріегип^ие йесіріипіиг еі 
ае^иит егаі еаз Іиіогит аисіогііаіе ге§*і, та&із зресіо- 
за 2) иійеіиг чиат нега* тиііегез епіт ^иае регГесГае 
аеіаііз зипі, ірзае зіЬі пе^оііа (гасіапі, еі іп ціііЬііз- 

телямъ (агнатическимъ восходящимъ) назначать завѣща¬ 
ніемъ опекуна своимъ несовершевнолѣтниыъ дѣтямъ, хо¬ 
тя, какъ мы выше э) сказали, казалось бы, что только одни 
римскіе граждане имѣютъ дѣтей въ своей отцовской 
власти. 

190 Но кажется, что назначеніе опеки надъ женщинами, до¬ 
стигшими совершеннолѣтія, не имѣетъ справедливаго осно¬ 
ванія, ибо, по общему мнѣнію, женщины состоятъ йодъ 
опекою лишь потому, что, по своему легкомыслію, иод- 
вергаются большею частью обману, а потому было бы 
справедливымъ, чтобы онѣ оставались подъ надзоромъ 
опекуновъ. Послѣдній доводъ однако кажется скорѣе 
мнимый нежели дѣйствительный; ибо женщины вѣдь, до¬ 
стигшія совершеннолѣтія, сами занимаются своими дѣлами, 

§ 190. Ср. Саі. II. 122. ІЛр. XI. 25. 27. 

*) Кажется, что древніе римляне не имѣли яснаго понятія о причи¬ 
нахъ назначенія опекунскаго надзора надъ женщинами. Сісего (рго Миг. Г2) 
говоритъ: тшіііегев отпез ргоріег іп/ігтііаіет сопзіііі пидогез іи Могши роіез- 
Ше евзе ѵоІиепшГ. Гай: Гетіпаз ргоріег апіті Іеѵііаіет іп (иісіа еззе: ІЧріа- 

пиз (XI. I): ргоріег зехиз гп/ігіпііаіет еі ргоріег /Ъгепзіит гегит ідпогапііат. 

Главнымъ мотивомъ подобной пожизненной опеки было стремленіе сохранить 
имущество женщинъ въ семьѣ именно для наслѣдниковъ—агнатовъ. Агна¬ 
ты выступали опекунами женщинъ не ради какихъ-либо гуманныхъ цѣлей, 
но для того, чтобы имущество не было расхищено благодаря ихъ неопытнос¬ 
ти во вредъ семьи и рода. Ср. ЬаЪоиІауе, гесііегсіісз зиг іа сопЗіііоп сіѵііе еі 
роШіцие Зев Гешшез Зериіа Іез Кош. .щзцп’а поз іопгз. ОѴс/е, ё(иЗе виг Іа сои- 
ЗіНоп ргіѵёе Зе Іа Гешше. р. 112—123. 1867. 

*) Дюбоа предлагаетъ: кіяресіоза, по съ этою поправкою трудно при¬ 
мириться. 

3) §55. 
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Дат | саизіз сіісіз ^гаііа Іиіог іпіегропіі аисіогііаіет 
зиаш; заере еііат іпиііпз аисіог Йегі а ргаеіоге со^ііпг. 

191 ИпДо сит Іиіоге пиііит ех Іиіеіа іисіісіит тиііегі 
сіаіиг; аі иЫ рирШогит риріііагитие пе^оііа Іиіогез 
Ігасіапг, віз розі риЬегЫет Іиіеіае іийісіо гаііопет 
геДДипІ. 

192 8апе раігопогит еі рагепіит Іе^ііітае Іиіеіае иіт 
аііциат ЬаЬеге іпіеііеяипіиг ео ^иоД Ьі печие аД Іевіа- 
тепіцт іасіепДит печие аД гез тапсірі аІіепапДаз *) 
печие аД оЫі^аІіопез зизсіріепДаз аисіогез йегі со^ип- 
Іиг, ргаеіеі'цііат зі та#па саиза аІіепапДагит гегит 
тапсірі оЫі&аІіопізчие зизсіріепДае іпіегиепіаі. еа^ие 

а въ нѣкоторыхъ случаяхъ опекунъ только для формы 
изъявляетъ свое согласіе; часто опекунъ даже противъ своей 
воли принуждается преторомъ давать соизволеніе. 

191 Вотъ почему женщинѣ п не предоставляется противъ 
опекуна никакой судебной защиты по дѣламъ опеки. Но, 
когда опекуны занимаются дѣлами несовершеннолѣтнихъ 
обоего пола, то этимъ, послѣ ихъ совершеннолѣтія, они 
даютъ на судѣ отчетъ въ своей опекѣ. 

192 Конечно, законная опека патроновъ и родителей (агиа- 
тическихъ восходящихъ) считается имѣющею нѣкоторое 
значеніе, вслѣдствіе того что опекуновъ нельзя принуждать 
кт> тому, чтобы они давали соизволеніе на составленіе за¬ 
вѣщанія, на отчужденіе т. н. гез тапсірі, на принятіе обя¬ 
зательствъ, за исключеніемъ развѣ того случая, когда 
представляется важное обстоятельство для отчужденія 
т. н. гез тапсірі, или принятія на себя обязательствъ. 

§ 191 = § 7. X 1, 20. 
§ 192. Ср. ІЛр. 1.17. XI. 20—22. 24. 27. Саі. I. 176.178. 180. 184. 195. II. 
47. 80. III. 91. 108. 171. 176. Сіе. рго Сасс. с. 25. рго Пассо с. 35. Ѵаі. й-ядо. 
§ 1. 45. 259. 

Т. и. гс8 нес тапсірі могутъ женщины отчуждать и деньги полу¬ 
чать. Оаі. II. 81. Сіе. Тор. II., но запрещается женщинамъ отпускать ра¬ 
йонъ на волю. ІЛр. I. 17. тиііег чипе іп іиіѳіа езі, ііет риріііоз еі рпріііа та- 
питіііеге поп роззииі. 
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опшіа ірвогит саива сопяіііиіа випі, иі, циіа ай еов іп- 
ІезЫагит тогіиагат Ьегейііаіез регііпепі, печие рег 
іевіатепіит ехсіийапіиг аЬ Ьегейііаіе, пецие аііепаіів 
ргеііовіогіЬив гсЬив зизсеріоцие аеге аііепо тіпив Іоса- 
ріев ай еов Ьегейііаз /игиепіаі. 

193 Арий реге^гіпов поп вітііііег иі арий поз іп іиіеіа 
випі Гетіпае; вей іатеп ріегипцие чиаві іп іиіеіа випЦ 
Ш ессе Іех ВііЬупогит, ві чиій шиііег сопігаЬаі, тагі- 
іит аисіогеш евве іибеі аиі Шітя еіив риЬегет. 

194 Тиіеіа аиіет ІіЪегапіиг іп^епиае циійет’ігіит {НЬе- 

гогит іигеу ІіЬегііпае иего, (Ціае іп раігопі) ІіЬегогитие 
еіив Іе^іііта іиіеіа зипі, ИИ; пат сеіегае ^иае аііе- 
гіив §;епегів іиіогев ЬаЬепі, иеіиі Аііііапов аиі Ййисіа- 
гіов, ігіит ІіЬегогит | іиге іиіеіа ІгЬегапіиг. 

И все это установлено было въ пользу самихъ опекуновъ, 
именно чтобы они не исключались отъ наслѣдства въ силу 
завѣщанія, такъ какъ они дѣлаются наслѣдниками жен¬ 
щинъ, умершихъ безъ завѣщанія, и чтобы вслѣдствіе от¬ 
чужденія наиболѣе цѣнныхъ вещей или принятія на себя 
чужаго долга не досталось имъ слишкомъ уменьшенное 
наслѣдство. 

193 У иностранцевъ женщины находятся подъ опекой не 
такъ какъ у насъ, но все-таки въ большинствѣ случаевъ 
онѣ состоятъ какъ-бы подъ опекою; такъ напримѣръ за¬ 
конъ Впѳинійцевъ постановляетъ, чтобы женщина, если 
она совершаетъ юридическое дѣйствіе, получала соизво¬ 
леніе отъ мужа, или совершеннолѣтняго сына. 

194 Свободнорожденныя женщины освобождаются отъ опе¬ 
ки тогда, когда у нихъ трое дѣтей, а вольноотпущенныя, 

находящіяся подъ законною опекой патрона или его дѣтей 
освобождаются тогда, если у нихъ четверо дѣтей; прочія 
женщины, имѣющія оиекуновъ другого рода, какъ напри¬ 
мѣръ Атиліанскихъ или довѣренныхъ, освобождаются изъ 
подъ опеки, если у нихъ трое дѣтей. 

§ 193. Ср. Сіе. рго Ріассо.. 30. § 74. Тегепі. Ашіг. I. б. 60. 
§ 194. Ср. Оаі. I. 145. III. 43. ІЛр. XXIX. 3. 
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195 Роісзі аиіет рІигіЬиз шо(1із ЛЬетгіпа іиіогет аііегіиз 
^епегіз ЬаЬеге, иеіиіі зі а Гешіпа шагиітізза зіі; Іипс 
епіт е Іе^е Аііііа реіеге <1еЬеІ Іиіогет, иеі іп ргоиіпсііз 
е Іедв Іиііа еі Тіііа; пат раігопае си?» | ірзае іп іиіеіа 
8Іпі, іиіогее евзе поп ро8.шпі. 

195а Ііет 8І а талейІо тапитізза (Гиегіі) еі аисіоге 
ео соетрііопет іесегіі, <іеіп<1е гетапсіраіа еі тапитіз¬ 

за зіі, раігопит циійет ЬаЬеге Іиіогет Йезіпіі, іпсіріі 
аиіет ЬаЪеге еит іиіогет а 9ио тапитізза езі, ^иі й- 

(Іисіагіпз йісіпіг. 

195Ь Ііет зі раігоітз зімсдіііт еш іп аёорііопет зе <ЫіІ, 
(ІеЬеІ ІіЬегІа е Іедв Аііііа иеі Іиііа еі Т\ііа Іиіогет реіеге. 

195с Зітііііег ех іізсіет Іе&іЬиз реіеге йеЬеІ Іиіогет Іі- 

195 Отпущенная на волю можетъ равнымъ образомъ имѣть 
опекуна другого рода, напримѣръ, если она отпущена на 
волю женщиною; ибо тогда она должна предъявить прось¬ 
бу о назначеніи опекуна па основаніи Атиліева закона, 
а въ провинціяхъ по закону Юлія и Тиція, такъ какъ па¬ 
тронки, находясь сами йодъ опекою, пе могутъ быть опе¬ 
кунами. 

195а Точно также если она отпущена на волю мужчиною, 
и съ его согласія совершила коэмцію, а затѣмъ была обрат¬ 

но продана и отпущена на волю, то она перестаетъ 
имѣть опекуномъ иатрона и начинаетъ уже состоять подъ 
опекою того, кѣмъ она отпущена на волю, который и на¬ 
зывается фидуціарнымъ. 

195Ь Равнымъ образомъ, если патронъ или его^сыпъ отдалъ 
себя въ усыновленіе, то вольноотпущенная должна хлопо¬ 
тать о назначеніи себѣ опекуна по закону Атилія, или 
Юлія и Тиція. 

195с На основаніи тѣхъ же законовъ вольноотпущенница 

§ 195. Ср. Олу 1.185. 
§ 195а. Ср. Оя}. I. 115.166. 
§ 195Ь. Ср. § 4. Л. I, 22. ІЛр. XI. 9. 
§ 195с. Ср. Ьіѵ. XXXIX. 9, Оаі. I. 179. 
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Ьегіа, зі раігоппз йеседеегіі пес иііит иігіііз зехизІіЬе- 
гогит іп іатіііа ге/ідмегіі. 

196 Мазсиіі ^шгпсIо риЬегея еззѳ соерегіпі, Іи(е1а ІіЬе- 
гапіиг. риЬегет аиіет 8аЫпиз ^иійет еі Оаззіиз сеіегі- 
([ие позігіргаесеріоѵезеит еззе риіапі, ^иі ЬаЬіІи согрогіз 
риЬегІаІет озіепйі*, кос / езі чиі ^епегаге роіезц зей іп 
Ьіз чиі риЬезсеге поп роззипі, циаіез зипі зрайопез, 
еага аеіаіет еззе зресіапйат, сиіиз аеіаііз риЪегезйипі; 
зесі йіиегзае зсіюіае аисіогез аппіз риіапі риЬегІаІет 
аезіітапйат, ій езі еит рпЬегеш еззе ехізіітапі (\иі 
Х\IIII аппоз ехріеѵіі. -ѵѵ. 2 — 24,-. 

197 ... . • аеіаіет репіепегй, іп чиа гез зиаз Іиегі ро$- 
зісиіі арис/ реге^гіпаз ^епіез сизіойігі зирегіиз 

іпйісаиітиз. 

должиа также предъявить просьбу о назначеніи опекуна, 
сели патронъ умретъ, не оставивъ въ семействѣ ни одного 
сына. 

196 Дѣти мужскаго иола освобождаются отъ опеки, когда 
достигаютъ возмужалости; притомъ Сабинъ, Кассій и дру¬ 
гіе приверженцы пашей школы считаютъ возмужалымъ 
того, который выказываетъ иоловую зрѣлость, т. е. кото¬ 
рый можетъ производить потомство; относительно же 
тѣхъ, которые не сиособпы къ дѣторожденію, каковы нир. 
евнухи, зрайопез (лишенные мужской половой силы), слѣ¬ 
дуетъ ожидать того возраста, въ которомъ они достигаютъ 
совершеннолѣтія; но приверженцы другихъ школъ пола¬ 
гаютъ, что возмужалость слѣдуетъ опредѣлять но годамъ, 
т. е. опи считаютъ того возмужалымъ, кому кончилось 14 

лѣ тъ отъ роду. 
197 (Право, на основаніи котораго малолѣтній остается подъ 

опекою совершеннолѣтняго, иокане) достигнетъ того возра¬ 
ста, когда можетъ заниматься своими дѣлами, соблюдается 
такжо у иностранныхъ илемснъ, о чемъ мы выше сказали. 

§ ІЭб.ІСѴОаі. 1. 171. 173. 182. 186. 187. 194-196. ІЛр. XI. 7. 9. 17. 21—23. 
рг. 3. 1, 22. 
§ 197. Ср. вяу I. 189. 

') §189. 
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198 (8егі) ех іЫет сапзіз еі іп ргоиіпсіів а ргаезк/гЬиз 
еагит сигаіогез Дагі зоіепі. 

199 Хе іатеп еі риріііогит еі еогит яаі іп сиг&ііопе 
зипі, пе^оііа а ІиІогіЬиз сигаіогіЬизцие сопзитапіиг аиі 
сіетіпиапіиг, сигаі ргаеіог, иі еі іиіогез еі (сигаіо)гез 
ео потіпе заіізсіепі. 

200 8ес2 Ьос поп езі регреіииігц пат еі іиіогез іезіатеп- 
іо (іаіі заіізсіаге поп со^ипшг, (\п\а іЫез еогит еі сіііі- 
^епііа аЬ ірзо іезіаіоге ргоЬаіа езі; (еі) <тгаіогез, асі 
^ио8 поп е 1е#е сигаііо регііпеі, зесі (уиі) иеі а сопзиіе 
иеі а ргаеіоге иеі а ргаезісіе ргоиіпсіае с/аліиг, ріегит- 

198 Но и въ провинціяхъ, по тѣмъ жо самымъ причинамъ, 
намѣстники назначаютъ обыкновенно попечителей. 

199 Одпако, чтобы имѣніе малолѣтнихъ и тѣхъ, кто со¬ 
стоитъ подъ попечительствомъ, не было истрачено и не 
потериЬло ущерба отъ попечителей или опекуновъ, пре¬ 
торъ долженъ озаботиться, чтобы тѣ и другіе представи¬ 
ли поручительство, дали особое обѣщаніе въ томъ, что 
отнесутся къ исполненію своей обязанности съ надлежа¬ 
щею рачительностью. 

200 Впрочемьэто бываетъ не всегда, ибо съ одной стороны 
опекуны, назначенные по завѣщанію, по принуждаются 
представлять поручительства, потому что добросовѣст¬ 
ность ихъ и усердіе признаны самимъ завѣщателемъ; съ 
другой стороны попечители, которымъ попечительство *) 
принадлежитъ не но закону, но которые назначаются или 
консуломъ, пли преторомъ, или намѣстникомъ провинціи, 

§ 193. Ср. Ь. 8. § 3 П. 26, 5. Ь. 2. В. 27, 10. 
§ 199. 200 = рг. X 1, 24. Ср. Саі. IV. 99. Ь. 5. § 1. 3. В. 26, 4. Ь. 17. рг. I). 26, 
2. ЗиеІ. Сіаікііия 23. Рііиіия, ерізі. IX. 13. 

>) Ср. Лзаревичь, о различіи между опекой и попечительствомъ. 
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^ие поп содипіиг заіізйаге, всіігсеі циіа заІів Ьопезіі *) 

еіесіі 5ипІ. 

по большей части не представляютъ поручителей, такъ 
какъ, разумѣется, они были выбраны какъ благонадеж¬ 
ные и честные. 

!) Мы предпочитаемъ: ваіів Ъопезіі еіесіі аипі (всѣ пишутъ ваіів Моіісі 
рг. I. 1, 24), такъ какъ римляне при назначеніи опекуновъ по завѣщанію бо¬ 

лѣе обращали вниманіе на ЯДсз еі (Ші^епііа, какъ гласитъ Мобевііпиз (1. 21 

§ 5. Б. 26, 5): печие епіш Іасиііав бідпііавѵе іаш іасіппі ай бйет ЬаЪепйат, 

чпат Ьопа іпйоіев еі ргоЬі шогеа и ІЛріаппв (1. 5 § 1. Э. 26, 4): пі еі регаопа Ьо- 

левіа ѳіі, гетіііаіпг еі ваіівйаііо, ві апіет регаопа ѵиідагіа ѵеі тіпиз Ьопеѳіа 
аіі еіс. 



ІШІШІОШ (ШІ СОММЕШКШ8 И. 

1 Зирегіоге соттепіагіо іе іаге регзопагит ехрозиі- 
тиз; тойо иійеатиз Йе геЬиз; сціае иеі іп позіго раігі- 
шопіо зипі иеі ехіга позігит раігітопіит ЬаЬепІиг. 

2 8итгаа іицие гегит Йіиізіо іп сіиоз агіісиіоз <Ши- 

сііиг: пат аігае зипі (Ііиіпі іигіз, аііае кишат. 
3 Біиіпі іит зии* иеЫ/ гез засгае еі геіі^іозае. 
4 8асгае зипі циае Бііз зирегіз сопзесгаіае зипі; геіі- 

^іозае, циае Бііз МапіЬиз геіісіае зипі. 
5 8г^ засгит (\иШт кос зоіит ехгягітаіт’ ^иой ех 

1 Въ предыдущей книгѣ мы говорили о личныхъ правахъ; 
теперь разсмотримъ вещи, которыя состоятъ или въ на¬ 
шей собственности, или внѣ нашего частнаго обладанія. 

2 Итакъ, главное дѣленіе вещей обнимаетъ собою двѣ ча¬ 
сти, именно однѣ вещи суть божественнаго права, другія— 
человѣческаго. 

3 Къ категоріи вещей божественнаго права принадле¬ 
жатъ вещи, посвященныя божеству и вещи съ священнымъ 
значеніемъ. 

4 Вез засгае суть вещи, которыя посвящены высшимъ 
Богамъ; геіі^іовае—посвящены Богамъ подземнымъ. 

5 Священного дѣлается вещь только вслѣдствіе утвержде- 

§ 1 ** рг. Л. 2, 1. 

§§ 2. 3. = Ь. 1 рг. Б. 1, 8. 0&}. ЕрН. И. 1. § 1. 

§ 4. Ср. § 7. Л. 2, 1. 

§ 5. Ср. § 8. Л. 2, 1. Ь. 9 рг. § 1, 2. Б. 1, 8. Геенне, ѵ. вассг. 
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апсіогііаіе рс)риІі Котапі сотесгаіит езі, ѵеіаіі Іеде с(е 

еа ге Іаіа аиі зепаіизсопзііііо іъсіо 1). 
6 Кеіі^іозит иего позіга иоіипіаіе Гасітиз тогіииш 

іпГегепІез іп Іосит позігит, зі тоДо еіиз шогіиі Гипиз 
асі поз реѵііпеаі. 

7 8е(і іп ргоиіпсіаіі зоіп ріасеі ріег^ие зоіит г<?1і- 
^іозит поп Йегі, ^иіа іп ео зоіо сіотіпіит рориіі Кошапі 
езі иеі Саезагіз, поз аиіега роззеззіопеш Іапіит ^изигп- 
Сгисіит 2) ІіаЬеге иіёегапг: иііцие Іатеп еііатьі поп зіі 

геіі^іозига, рго ге%гозо /іаЬеіиг; ііет ^иой іп ргоиіпсііз 
поп ех аисіогігаіе рориіі Котапі сопвесгаіиш езі, ргоргіе 
засгит поп езі, Іатеп рго засго ЬаЬеІиг. 

нія и признаніи со стороны римскаго народа, пар. на осно¬ 

ваніи закона, на этотъ случай пздаппаго, или сенатскимъ 
постановленіемъ. 

6 Религіозною дѣлаемъ мы вещь по нашему собственно¬ 
му желанію, хороня умершаго въ мѣсто, намъ принад¬ 
лежащее, если только погребеніе покойника зависитъ 
отъ насъ. 

7 Однако большинство юристовь иолагаетъ, что зем¬ 
лю въ провинціи нельзя сдѣлать религіозною, такъ 
какъ право собственности въ этой землѣ принадлежитъ или 
римскому народу, или императору; мы же, какъ кажется, 
имѣемъ только право владѣнія или полнаго пользованія. 
Тѣмъ не менѣе мѣсто это считается религіознымъ, хотя 
бы оно на самомъ дѣлѣ не было такимъ. Равнымъ обра¬ 
зомъ вещи въ ировинціи, не іюсвящснііын властью римска¬ 
го народа, собственно не дѣляются гез засгае, по все-таки 
считаются засгае. 

§ 6. Ср. § 9. і. 2,1. 

§ 7. Ср. ТЬеорЪіІ. II, 1. § 40. Іепеса, Де ЪспсГ. VII. 4. § 2. 

>) Гешенъ пишетъ: вей васгит циЫст воіига ехізіітаіиг аисіогіЫс ро¬ 

риіі Вотаиі йегі: сопяссгаіиг епіт Іе&е Де са ге Іаіа аиі вспаІизсопвиПо Гас!о. 

Бэкиніъ: вей васгит циіДст Іосит ииііит ехізНтап* зіпс аисіогіЫе рориіі Ко¬ 

тапі йегі еіс. Гушке: зеД васгит цпіДет зоіит Іапіит ехіяйілаіиг. 

*) У Студемупда читаемъ: роззеззіопст Гапіит ѵеі ивптГгисІиіп, но 
намъ кажется, что лучше употребить слово еі вмѣсто ге/, какъ дѣлаетъ боль¬ 

шинство юристовъ. Такова, вѣроятно, была первоначальная редакція по¬ 

длинника. Ср. ТІісорЫІпя. § 40 I. Дс гег. Діѵ. 
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8 8апс1ае цік^ие гез, иеіи/ тигі еі рогіае, чиогіатто- 
(1о (ііиіпі іигіб зипі. 

9 (}по<1 аиіет Лгиіпі іигіз езі, М пиіііиз іа Ъопіз езі: 
іі иего, цпосі Ьитапі | гигіз езі, ріегиіщие аіісиіиз іп Ьо¬ 

піз езі; роіезі аиіет еі пиШиз іп Ьопіз еззе\ пат гез ке- 

гейііагіае, апЩиат аіщиіз кегез ехізіаі, пиіііцз іп Ьопіз 

зипі. 
10 Нае аиіет (\иае китапі іигіз зипі, аиі риЫісае зипі 

аиі ргіиаіае. 
11 Оиае риЫісае зипі, пиШиз іп Ьопіз еззе ѵіАепіиг\ 

ірзіиз епіт ипіиегзііаііз еззе сгеЛипіиг. ргіиаіае аиіет 

зипі циае зіпдиіоі'ит котіпит зипі. 

12 Оиаейат рѵаеіеѵеа гез соірогаіез зипіу циае&ат іп- 

согрогаіез. 

8 Вещи съ священнымъ значеніемъ, какъ ппр. городскія 
стѣны и ворота, тоже принадлежатъ въ извѣстной степени 
къ категоріи вещей божественнаго нрава. 

9 Предметы божественнаго права не состоятъ нп въ 
чьемъ владѣніи; то же, что образуетъ группу вещей бо¬ 
жественнаго права, въ большинствѣ случаевъ составляетъ 
чью-либо собственность; можетъ впрочемъ и никому но 
принадлежать: такъ ипр. наслѣдственная масса, пока 
не явится какой-либо наслѣдникъ,пе принадлежит!, никому. 

10 Тѣ же вещи, которыя принадлежатъ къ категоріи ве¬ 
щей человѣческаго права, составляютъ собственность или 
государства или частныхъ лицъ. 

И То, что принадлежитъ государству или общинамъ, по 
составляетъ, повидимому, ничьей частной собственности, 
такъ какъ государственныя имущества принадлежатъ 
верму обществу гражданъ. Частныя же имущества — это 
тѣ, которыя принадлежатъ отдѣльнымъ лицамъ. 

12 Кромѣ того, нѣкоторыя вещи суть тѣлесныя, физиче¬ 

скія, другія безтѣлесныя, идеальныя. 

§ 8 =* Ь. 1. рг. О. 1, 8. § 10. 3. 2, 1. Резіпз ѵ. геіі^іозиз. 

§ 9. Ср. § 7. 3. 2, 1. 
§ ю. и. ср. ь і. рг. ь. 2. § і. а 43, і. ь. 15. а 50, іб. ь. 6. § і. а і, 8. 
§ 12 -14 = та. Л. 2, 2. 
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13 Согрогаіез кае зипі диае іапуі роззипіу иеіиі Лт 
ёи$ Ьото иезііз ахьгит агдепіит еі сіепщххе аііае геб- 
тпишг&Ь'хІез. 

14 Іпсогрогаіез .зипі циае ктд\ поп роззипі, (ріаііа 
зипі еа ерше гиге сопзізЪипі, зіеиі кегеіііаз, изиз(гисіиз, 

оЫідаііопез ^ио^ио тосіо сопігасіае. пес ас! гет регііпеі, 
^иов іп кегейііаіе гез согрогаіез сопЬіпепіиг, пат еі (тс- 
іиз ^и\ ех (ипйо регсіріипіиг, согрогаіез зипі, еі ^иоЛ 
ех аіщиа оЫіу&іюпе поЫз (ІеЬеіиг, ів. ріегипщие согро- 

гаіе езі, иеіиіі (ипсіиз кото ресипіа; пат ірзит іиз 
зиссеззіопіз еі ірзит іиз иіепдл Ггиепйі еі ірзит іиз оЫі- 
даііопіз іпсогрогаіе езі. еовет пишго зипі еі іига ргае- 
сііогит игЬапогит еі ѵизііеогит, ергае еііат зегиііиіез 
иосапіиг. 

14а Кез ргаеіегеа аиі тапсірі зипі аиі пес гоапсірі. 

13 Физическія вещи — это тѣ, которыя могутъ быть ося¬ 
заемы, какъ-то: земля, рабъ, платье, золото, серебро и на¬ 
конецъ безчисленныя другія вещи. 

14 Безтѣлесныя — это тѣ, которыя не могутъ быть ося¬ 
заемы; къ таковымъ принадлежатъ тѣ, которыя заключа¬ 

ются въ правѣ, нпр. наслѣдство, иользовладѣніе '), обяза¬ 
тельства, какимъ бы то ни было образомъ заключенныя, 
и нисколько не важно то, что въ наслѣдствѣ заключаются 
физическія вещи, ибо и плоды, которыя собираются съ 
земли, суть физическаго характера, а также и то, что намъ 
слѣдуетъ по какому-либо обязательству, большею частью 
есть физическій предметъ, какъ нпр. земля, рабъ, деньги; 
но самое право наслѣдованія, нраво пользовладѣнія, обя¬ 

зательственное право считаются гез іпсогрогаіез, т. е. 
безтѣлесными вещами. Въ томъ же числѣ находятся пра¬ 
ва городскихъ и сельскихъ имѣній, называемыя также 
служебностями. 

14а Кромѣ того суіцествуетъ дѣленіе вещей на два разря¬ 

да: на гез тапсірі и гез пес тапсірі. 

*) Термовъ: плодонаслажденіе (ГгпсМ^еппвз) намъ кажется совершенно 
нс соотвѣтственнымъ; лучше слова: под совладѣніе или полное польвованіе. 
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14Ь Мапсірі 8ііпІ вегѵі, Ьоѵев, ечиі, тиіі, пвіпі еі Гишіі, 
ііет аейев іп Ііаііео воіо-вегѵііиіев 
ргаесііогшп игЬапогит пес юапсірі вип(. Нет вііреп- 
(Ііагіа ргаесііа еі ІгіЬиІагіа пес тапсірі випі. 

15 Ііет ех тоЫІгЬив еі тоиепігЬш тапсірі зипі зегиг 

аЩие апсіііае еі еа апітаіга тапзиеіа, ріае соііо Лог- 

зоие ЛотапіиГу (рмйіа зипі Ьоиез, еуиіу іпиіі, азіпі. еі. 
позігі циЫет ргаесеріогез каес апітаііа | зіаііт иі па- 
іа випі тапсірі евве риіапі; N8^,0, иего еі Ргосиіиз еі 
сеіегі Діиегзае зсЬоІае аисіогез поп аіііег еа тапсірі 
еззе риіапі, чиат зі (Іотііа зипі; еі еі ргоріег пітгат 
Гегііаіет (Іотагі поп роззипі, Іипс иігіегі тапсірі еззе 
іпсіреге, сит аі еат аеіаіет региепегіпіу [ (рха йотагі 

воіепі *). 

14Ъ Къ гез тапсірі относятся рабы, быки, лошади, ослы, му¬ 
лы п земли, далѣе строенія на италійской землѣ;-=— 
къ гез пес тапсірі причисляютъ также сервитуты город¬ 
скихъ имѣній; равнымъ образомъ имѣнія, наз. зіірешііагіа 
и ІгіЬиІагіа. 

15 Къ движимымъ вещамъ и тѣмъ, которыя приходятъ въ 
движеніе собственною силою, принадлежатъ въ качествѣ 
гез тапсірі: рабы, рабыни, четвероногія и укрощенныя че¬ 
ловѣкомъ ручныя животныя, какъ ннр. быкп, лошади, му¬ 
лы и ослы; по мнѣнію приверженцевъ нашей школы такія 
животныя тотчасъ, какъ только родились, считаются гез 
тапсірі. Нерпа и Прокулъ и прочіе сторонники противной 
школы считаютъ ихъ гез тапсірі только въ томъ случаѣ, 
когда эти животныя сдѣлались домашними, и если вслѣд¬ 
ствіе чрезмѣрной дикости они укрощены быть не могутъ, 
то, но ихъ воззрѣнію, животныя эти тогда начинаютъ быть 
гез тапсірі, когда достигнутъ того возраста, въ которомъ 
обыкновенно укрощаются. 

§ 15.16. Ср. ІЛр. XIX. 1. Сю. I. 120. Гга$. Ѵаі. § 45. Івійог. Ог. 9. 4. § 45. 

і) Гушке: Топе ѵійегі таисірі евяе, сит ай еат аеіаіет регѵепегіпі 
іп чиа йотагі воіепі. Гешснъ: сит ай еат аеіаіет регѵепегіпі, спіив аеіаіів 
йотагі воіепі. Студемундъ прибавляетъ слово: іпсіреге. 

Инст. Гая. 8 
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16 Е йіиеі'8о /егае Ьезііае пес шапсірі бііпі, иеіиі игбі, 
Іеопев, ііет еа апітаііа циае іеге *) Ьевііагига питего 
зипі, иеіиі еІерЬапІі еі сатеіі; еі ісіео асі гет поп регіі- 
пеі, яиой Ьаес апітаіга еііат соііосіоѵйоиедотагізоіепі; 
ііет апгтаііа циаеиіз тіпога ипЛе еііат тапзиеіогпт, 

^ио^ит біп диіа ^иае<1ат зирга сііхітиз тапсірі езве, циа#- 
баш пес шапсірі зипі. 

17 8е(1 ііет іехе отпіа ріае гѴгсог/югаІіа 8ипІ, пес шап¬ 
сірі зипі, ехсерііе зегиі&г&йм$ ргаеЛогшл гивіісогит; пат 
еаз тапсірі е8зе сопзіаі 3), ^иатиІ8 зіпі ех питего ге- 

гшп гпсогрогаііит. 

16 Съ другой стороны дикіе звѣри, нпр. медвѣди и львы 
причисляются къ категоріи тез пес шапсірі; точно также 
и тѣ животныя, которыя считаются почти звѣрями, нпр. 
слоны, верблюды, и потому безразлично то обстоятель¬ 

ство, что эти животныя обыкновенно дѣлаются тоже руч¬ 
ными подъ ярмомъ или въ уздѣ; то же самое (=пес тап¬ 
сірі) относится ко всякаго рода меньшимъ животнымъ, 
такъ что даже между ручными животпыми, отдѣльныхъ 
представителей которыхъ мм уиоминули выше въ числѣ 
тапсірі, есть такія, которыя считаются пес тапсірі. 

17 Точно также почти все то, что относится къ разряду 
безтѣлесныхъ вещей, причисляется къ тез пес тапсірі, за 
исключеніемъ сельскихъ служебностей, которыя, какъ из¬ 

вѣстно, считаются гез шапсірі, хотя принадлежатъ къ чи¬ 
слу вещей безтѣлесныхъ. 

§ 17. Ср. Саз. 1.120. И. 28, 29. ІЛр. XIX. 1. 

*) Гушке: ци&е/ега е Ьевііагшп питего вппі. Бэкиніъ, АСды и Валъкеръ, 
Постъ пишутъ /еге. Студемундь подтверждаетъ этотъ способъ писанія, такъ 
какъ онъ стоитъ въ ближайшей связи съ продолженіемъ 16-го § и съ фр. 2. 

§ 2 В. 9, 2, гдѣ Гай называетъ: еіерііаиіі еі сатеіі ^иа8І тіхіі. 

*) Бэкингъ читаетъ: ехсеріів вегѵіІиііЬпв ргасД. гиві. пат Ііае чиійеш 
тапсірі гев випі. Гушке: Ехсеріів вегѵ. ргаеД. гпві. 1п Паіісо воіо чпае тапсірі 
випі. Ср. Яасііагіае, ііЬег Дсп ІІпісгзсЬіеД гдѵівсііеп вегѵі*. гпвіісае ппД пгЬа- 

пае. 1844. § 7. 
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18 Ма^па аиіеш (ІіЯегепІіа езі іпіег тапсірі ш еі пес 
тапсірі1). 

19 гее пес тапсірі ірза ігаЛіііопе ріепо уиге аііе- 

гіиз2) і тосіо согрогаіев випі еі оЬ і<1 гесіріипі Іга- 
(Шіопет. 

20 ІЫ}ие ві ІіЬі иевіет иеі аигит иеі аг^епіит Ігасіі- 
(Іего яіие ех илнііііопіз саива віие ех іопаііопіз віае 
^иаш8 аііа ех саиза, зіаіігп іи а ЙІ еа гев ше иііа іигіз 

зоіетпііаіе 3). 

21 Іп еасіет | саиза випі ргоиіисіаііа ргаейіа, ^ио^ит 

18 Велика однакожъ разница между вещами тапсірі и пес 
тапсірі. 

19 А именно, гев пес тапсірі переходятъ въ собственность 
другого лица вслѣдствіе простой иередачи, если только 
вещи эти физическія и вслѣдствіе этого допускаютъ пе¬ 
редачу. 

20 Слѣдовательно, если я передамъ тебѣ платье, или золо¬ 
то, или серебро, на основаніи ли продажи, даренія или ка¬ 
кимъ-нибудь другимъ образомъ, то вещь эта дѣлается 
тотчасъ же твоею безъ соблюденія какихъ-либо торже¬ 
ственныхъ формальностей. 

21 Въ такихъ же точно условіяхъ находятся провинціаль- 

§ 18-20. Ср. ІЛр. XIX. 7. § 40. X 2, 1. 

§ 21. Ср. Ов.). 1. 6. II. 7. ТЬеорЫІ. а<1 Іпзі. II. 1. § 40. 

1) До Студемунда всѣ читали: йіГГегепііа еві тапсірі гегит сі пес тап¬ 

сірі. Правильнѣе всего ска8ано: тарта апіет йіЯегепііа ев* іпіег тапсірі гев 
еі пес тапсірі. 

*) Почти всѣ толкователи прежде писали: пийа ігайіііопе аЬаІіепагі 
роваипі; Гегиенъ и Бэкинхъ защищали слѣдующую редакцію: пийа ігайіііопо 
ай аііит ігапвГеггі ровзппі. Гушке предпочелъ писать: пийа ігай. ай аііиш 
ігапвГегппіш*. Поправка Студемунда опирается на Гг. ІЛріап. 19, 7: Ьагшп ге- 

гпга йотіпіпт ір»а ігайіііопе арргеЬепйітив. Кромѣ того прибавляетъ Сту- 

демуедъ слова ріепо іиге, которыхъ объясненіе мы встрѣчаемъ у Гая II. 41: 

ій саі іп Ьопів еі ех Зпге (}иігіііит. 

*) Въ этомъ мѣстѣ мы отступили отъ редакція Студемунда, который 
пишетъ: іпа Лі са гев, ві тойо с&о с^ів йотіпив віт. Правильнѣе кааалась 
намъ редакція Гушке. 
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аііа зііреп&шхъ аііа ІгіЬиіагіа иосагтшз. віірепсііагіа 
зипі еа циае іп Ііів ргоиіпсііз зипі, ^иае ргоргіае рориіі 
Еотапі евзе іпіеііе^ипіиг; ІгіЬиіагіа зипі еа ^иае іп Ьіз 
ргоиіпсііз зипі, ^иае ргоргіае Саезагіз еззе стіипіиг. 

22 Мапсірі иего гез зипі ^иае рег шапсіраііопет а<і 
аііиш Ігапзіегипіиг; іиійе еііат шапсірі гез зипі сіісіае. 
циой аиіет иаіеі тапсі(ро4го, ійет иаіеіеі іп гиге севзіо. 

23 Еі тапсі)раііо циіЛет циетасітосіит Йаі, зирегіоге 
соштепіагіо Ігагііёітиз. 

24 Іп іиге сеззіо аиіет Ьос тосіо ЙІ: арис? та$ізІгаіит 

рориіі Котапі, иеіиіі ргаеіогет, иеі арис/ ргаезідет 
ргоиіпсіае із сиі гез іп іиге сейііиг, гет Іепепз ііа ДісЛ: 
НѴЫС ЕОО НОМШЕМ ЕХ ІѴКЕ дѵіктѵм МЕѴМ ЕЗЗЕ Аіо; 
ёеіпДе розЦиаіп Ьіс иіпсіісаиегй, рі'аеіог і?Мепю%&1 еит 

йыя помѣстья, изъ которыхъ одни мы называемъ 8Іі- 

репсіі&гіа, другія — ІгіЬиіагіа; зіірепсііагіа — это позе¬ 
мельные участки, находящіеся въ тѣхъ провинціяхъ, ко¬ 
торыя принадлежатъ римскому народу; ІгіЬиіагіа — это 
имѣнія, находящіяся въ провинціяхъ, которыя считаются 
собственностью императора. 

22 Кѳз шапсірі это тѣ, которыя переходятъ къ другому ли¬ 
цу посредствомъ манцииаціи; вотъ почему эти вещи и на¬ 
званы шайсірі. Какое значеніе и какую силу имѣетъ ман¬ 
цииаціи, такую же точно силу имѣетъ форма пріобрѣтенія 
иравъ, называемая іп доге сеззіо. 

23 Какимъ образомъ совершается манцііиація, это мы изло¬ 

жили въ предшествующей книгѣ. 

24 Сдѣлка іп доге цессіи совершается слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: передъ (судящимъ) магистратомъ римскаго народа, 
йпр. передъ преторомыіли намѣстникомъ провинціи, тотъ, 

кому вешь переуступается, держа ее, произноситъ: 
„я утверждаю* что этотъ человѣкъ мой по праву ввиритовъи. 
Затѣмъ, послѣ того какъ онъ заявилъ такую виндикацію, 
преторъ спрашиваетъ отчуждающаго, не имѣетъ ли онъ 

§ 22. Ср. Оаі. I, 119.120. ІЛр. XIX. 3. 

§ 23. Ср. Оз}. I. 119. 

$ 24. Ср. ІЛр. XIX. 9. 10. 
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циі седН, ап сопіѵа піпдісеі; 4110 пе^апіе аиі Іасѳпіе 
Іипс еі ^иі иіпдісаиегіі;, еат гет аддісіі; ідцие 1е$ів 
асііо иосаіиг. Нос йегі роіезі; еііат іп ргоиіпсііз ърид, 

р'ае&хАез еаѵит *). 
2й Нтітцие і&теп еі Геге ѳешрег тапсіраІіопіЬпз иіі- 

шиг: чпод епіш ірзі рег поз ргаезепІіЬиз атісіз а^еге 
роззшпиз, Ьос поп езі псссззс сит гааіоге (Шсиііаіе 
арис? ргаеіогет аиі арис/ ргаезідет ргоиіпсіае а%еге *). 

26 Ояюсізг пе^иѳ тапсіраіа пецие іп іиге сезза біі гез 
тапсірг-- 

— I-:-I 
26а Іп ргоиіпсііз ѵего поп тодо ргаедіит пиІіитроззез- 

зогит ргоргіит, вей пе циііет иііа ІіЬега сіиііаз езі. 

какой-нибудь претензіи (по отношенію къ спорному пред¬ 
мету)? Когда этотъ послѣиій скажетъ, что нѣтъ, ила 
молчитъ, тогда преторъ присуждаетъ предметъ виндици¬ 
рующему (пріобрѣтающему); эта форма, которую можно 
совершать также въ провинціяхъ передъ намѣстникомъ, 

называется — Іе^із асііо. 
25 Въ большинствѣ случаевъ однако и почти всегда мы 

прибѣгаемъ къ манциііаціонной формѣ, для которой все¬ 
гда легко найти между друзьями свидѣтелей; поэтому не 
нужно съ цѣлью совершать іп доге пессіи обращаться къ 
претору или намѣстнику провинціи, чтб соединено съ из¬ 

вѣстными трудностями. 
26 Поэтому, если вещь, принадлежащая къ разряду гез 

тапсірі, не была ни манципирована, ни передана передъ 
судящимъ- 

26а Поземельные участки, находящіеся въ провинціяхъ, не 
только не считаются собственностью владѣльцевъ, но тамъ 
даже нѣтъ никакой свободной общины. 

§ 25. Ср. Ояу I. 21Ъ. 

!) Эти послѣднія слова составляютъ, вѣроятно, Помета и считают¬ 

ся излишними, такъ какъ уже въ началѣ § 24 идетъ рѣчь о намѣстникѣ про¬ 

винціи. Намъ бы казалось цѣлосообразнымъ окончить § 24 словами: іедів 
асііо ѵосаіпг, какъ это дѣлаетъ ВоеіЬіиэ. Тор. III. 25 § 8. 

*) Прежде всѣ писали чпаегеге. 
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27 Ргаеіегеа кос Іосо ай/ло|пеп<1і зшпиз, еііат пехит 
Ііаіісі зоіі ргоргіит еззе, ргоиіпсіаііз зоіі пехит поп 
еззе; пат гесіріі пехиз | зі&пійсаііопет зоіиш поп аіі- 
іег диат зг шапсірі езі\ аі ргоіпсіаіе пес шапсірі езі. 

зоіит иего ргоиіпсЫе, | диод, іиз ^иі^іііит клЬеі, Ііаіісі 
Іосо езі еі ргоіп&е тапсірагг роіезі. 

28 Іпсогрогаіез (гез) ігасііііопет поп гесіреге тапііез- 
ішп езі. 

29 8е<1 іига ргаейіогига шЬапогшп іп іиге сейі іапіит 
роззипі; гизіісогит пего еііат тапсірагі роззипі. 

80 ІІзизГгисіиз іп іиге сеззіопет іапіит гесіріі: пат 
(Іотіпиз ргоргіеіаііз аііі изитГгисішп іп іиге сейеге роі¬ 
езі, иі іііе изитГгисіит ЬаЬеаі еі ірзе пийат ргоргіеіа- 
іет геііпеаі. ірзе изиігисіиагіиз іп іиге сеДешіо сіотіпо 

27 Кромѣ того, мы должиы здѣсь замѣтить, что и ^ аз пехі 
или пехит свойственно италійскимъ землямъ; провинціалъ- 
иый поземельный участокъ не можетъ быть предметомъ 
этого права; пехит примѣняется къ землѣ только въ томъ 
случаѣ, если она шапсірі, а провинціальная причисляет¬ 
ся въ гез пес шапсірі. Провинціальный же участокъ, къ 
которому относится квирнтское право, считается италій¬ 
скимъ и, какъ таковой, можетъ быть манципированъ. 

28 Очевидно, что передача не примѣняется къ безтѣлес¬ 
нымъ вещамъ. 

29. Городскіе сервитуты можно переуступать только передъ 
судящимъ преторомъ; сельскіе же сервитуты могутъ быть 
также предметомъ мавципаціи. 

30 Пользовдадѣніе допускаетъ только форму передачи пе¬ 
редъ магистратомъ; собственникъ обремененнаго предмета 
можетъ іп ;игѳ уступить другому узуфруктъ, а самъ онъ 
удерживаетъ за собою только право собственности. Въ 
случаѣ если подьзовладѣлецъ уступаетъ передъ магистра- 

§ 27. Ср. Сіе. рго Пасс. 32. § 80. 

§ 28. Ср. Ь. 43. § 1.Р. 41. 1. 

§ 29. Ср. Ь. 39. Ь. 8, 2. 

§ 30. Ср. Гга". Ѵаі. 45. 48. 54. 75. Раиі. 3. К. III. 6. § 28-31. Ь. 60.1). 23, 3. 



II, 31-32]. 119 

ргоргіеіаііз изигоігисіит е/^сіі, иі а зе (Іізседаі еі соп- 
иегіаіиг іп ргоргіеіаіет; аііі и его іп іиге ееёепйо піЬі- 
Іотіпаз іив байт геііпеі; сгеёііиг епіт еа сеззіопе пі- 
Ьіі а§і. 

31 8е<і Ьаес всііісеі іп Ііаіісіз ргаесіііз ііа випі, чиіа еі 
ірза ргаесііа тапсіраііопет | еі іп іиге сезвіопет гесі- 
ргипі. аііоциіп іп ргоиіпсіаІіЬиз ргаеёііз еіие изит- 
ігисіит еіие іиз еип<1і, а^епсіі ачиатие <1исеп(1і иеі аі¬ 
іі из Іо11еп(1і ае<1ѳ8 аиі поп Іоііепёі, пе ІитіпіЬив иісіпі 
оГйсіаІиг, сеіегацие кішіііа іига сопзіііиеге иеііі, расііо- 
піЬиз еі з&риІаІіопіЬиз і«1 еійсеге роіезі; циіа пе ірза 
Чиісіет ргаесііа тапсіраііопет аиі (іп) іиге севзіопет 
гесіріипі. 

32 8есі сит изизГгисІиз еі Ьотіпит еі сеіегогит апіта- 
Ііига сопзіііиі роззіі, іпіеііе&еге сІеЬетиз іюгит азит- 

томъ право владѣніи и пользованіи собственнику этой ве¬ 

щи, то узуфруктъ уничтожается и (полное) право соб¬ 
ственности возстановляетси; но если узуфруктуарій совер¬ 
шаетъ такую передачу постороннему лицу, то тѣмъ не 
менѣе онъ сохраниетъ за собою это право,такъ какъ этотъ 
актъ считается недѣйствительнымъ. 

31 Но все это касается только италійскихъ земель, такъ 
какъ эти земли могутъ быть предметомъ манципаціи и іп 
доге цессіи. А если кто захочетъ въ провинціальныхъ зем¬ 

ляхъ установить иользовладѣніе, право прохода, прогона, 
водопровода, сервитутъ, предоставляющій право запре¬ 
щать сосѣду дѣлать всякія постройки или только отъ из¬ 
вѣстной высоты, которыя препятствовали бы доступу 
солнца, или какой-пб. другой сервитутъ, то онъ можетъ это 
осуществить только путемъ соотвѣтственныхъ договоровъ 
и стипулицій, такъ какъ эти земли не могутъ быть пред¬ 
метомъ даже манципаціи или іп ^іігѳ цессіи. 

32 Но такъ какъ предметомъ узуфрукта могутъ быть рабы 
и животныя, то мы должны заключить, что полное пользо- 

§ 31. Ср. § 1. 3 2, 4. § 4. Л. 2, 4. Ь. 3. рг. В. 7, 1. 

§ 32. Ср. Ь. 3. § 1. Б. 7, 1. 
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Ггисіит еііат іп ргоиіпсііз рег іп іиге сеззіопет соіізіі- 
Іиі роззе. 

33 (}иой аиіет йіхітиз изитігисіит іи іиге сеззіопет 
Іапіит гесіреге, пои езі Іегпеге йісіит, ^иатиІ8 еііат 
рег тапсіраііопет сопзіііиі [оззіі ео, ^иой іп тапсірап- 
(1а ргоргіеіаіе (ІеІгаЬі роіезі; поп епіт ірзе изизігисіиз 
тапсіраіиг, зесі сит іп тапсірапсіа ргоргіеіаіе йейиса- 
Іиг, ео ЙІ иі ари<2 аііит изизОчісІиз, арисі аііит рго- 
ргіеіаз зіі. 

34 Негейііаз ^ио^ие іп іиге сеззіопет Іапіит гесіріі. 
35 Кат зі із а<1 ^иет аЪ іпіезіаіо Іе^іііто іиге регіі- 

пеі Ьегейііаз, іп іиге еат аііі апіе асііііопет сейаі, ій езі 
апіечиат Ьегез ехіііегіі, ргоіпйе ЙІ Ьегез із сиі іп іиге 
сеззегіі, ас зі ірзе рег 1е§;ет ай Ьегейііаіет иосаіиз 

вате ими можно также установить въ провинціяхъ по- 
сродствомъ сдѣлка передъ судящимъ магистратомъ. 

33 А если мы утверждали, что пользовладѣніе можетъ быть 
только предметомъ цессіи іп .іиге, то это сказано нами не 
зря, хотя узуфруктъ можно также установить посред¬ 
ствомъ манципаціонной формы, именно такимъ образомъ, 

что онъ отдѣляется при манципированіи собственности; но 
такъ какъ въ этомъ случаѣ самъ узуфруктъ не манципи- 

руется, а только вычитывается при манципаціи собствен¬ 
ности, то, слѣдовательно, у одного будетъ пользовладѣніе, 

а У другого право собственности. 
34 Наслѣдство можно также нереуступать посредствомъ 

мнимой виндикаціи. 
35 Если тотъ, къ кому переходитъ наслѣдство по закону 

(въ силу закона XII таблицъ), уступитъ его іп іиге друго¬ 
му до принятія наслѣдства, т. е. прежде чѣмъ сдѣлался 
наслѣдникомъ, то тотъ, кому уступлено передъ судящимъ 
магистратомъ наслѣдство, становится наслѣдникомъ со¬ 
вершенно такъ, какъ если бы онъ былъ призвавъ къ на- 

§ 33, Ср. Гга*. Ѵаі. § 47. 

§ 34. Ср. ІЛр. XIX. 11. 

§ 35. Ср. Са^. III. 85-87. ІЛр. XIX. 12—14. 
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еззеі: розі оЫі&аІіопет иего 8І се^зегіі, піЬііо тіпив ірз^ | 
Ьегез регтапеі, еі оЬ і<1 сгесІіІогіЬиз ІепеЬіІиг, ДеЬііа 
пего регеипі еочие тосіо (ІеЬіІогез Ьегебііагіі Іисгит іа- 
сіипі; согрога него еіиз Ьегесіііаііз ргоіпсіе ігапзеипі а<і 
еит сиі сезза езі Ьегесіііаз, ас зі еі зіл^иіа іп іиге сез- 
за Гиіззепі. 

36 Тезіатепіо аиіет зсгіріиз Ьегез апіе айііат циЫет 
ЬегесШаЬет іп іиге сейепсіо еат аііі піЬіІ щіі; розіеа 
иего чиаш айіегіі зі себаі, еа ассісіипі ^иае ргохіте 
біхітиз йе ео аб чиет аЬ іпіезіаіо Іе^іііто іиге регіі- 
пеі Ьегесіііаз, зі розі оЫі^аІіопет (іп) іиге сейаі. 

37 Ісіет еі (іе песеззагііз Ьеге&Ьив сііиегвае зсЬоІае 
аисіогез ехізіішапі, ^ио(^ піЬіІ иібеіиг іпіегеззе, иігит 
(аіщиіз) асіеипсіо Ьегесіііаіет йаі Ьегез, ап іпиііиз ехі- 

слѣдованію въ силу закона; если же первый уступитъ на¬ 
слѣдство послѣ ого принятія, то тѣмъ не менѣе онъ наслѣ¬ 
дуетъ и потому будетъ отвѣтственнымъ передъ вѣрите¬ 

лями, а долги погашаются: такимъ образомъ должники на* 
слѣдника извлекаютъ выгоду, а наслѣдственная масса пере¬ 
ходитъ къ тому, кому уступлена, совершепно такъ, какъ 
если бы отдѣльные предметы были ему переданы передъ 
судящимъ преторомъ. 

36 Если назначенный въ завѣщаніи наслѣдникъ уступаетъ 
іп іиге свое наслѣдство другому до принятія такового, 
то это дѣйствіе не влечетъ за собою законныхъ послѣд¬ 
ствій. Но когда онъ это дѣлаетъ уже послѣ принятія на¬ 

слѣдства, то тогда имѣетъ мѣсто то, что мы сказали выше 
относительно того, къ кому переходитъ наслѣдство въ си¬ 
лу закона (XII таблицъ), если онъ только уступитъ іп іиге 
послѣ принятія на себя обязательствъ умершаго. 

37 Приверженцы другой школы утверждаютъ то же самое 
о необходимыхъ наслѣдникахъ, потому что, повидимому, 

безразлично, дѣлается ли кто наслѣдникомъ вслѣдствіе 
добровольнаго принятія наслѣдства, или же вопреки свое- 

§ 36. Ср. Оаі. III. 86. Рііп. Ер. о, 1. § 3. 

§§ 37. 38. Ср. О а,). III. 176. 
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зіаі; ^ио<^ циаіе зіі, зио Іосо аррагебіі. ве<1 позігі ргае- 
серіогез риіапі піЬіІ а^еге песеззагіит Ьегѳйет, сшп 
іп іиге сейаі Ьегеііііаіет. 

38 ОЫі<гаІіопея ^ио^ио тоДо сопігасіае пііііі еогит ге- 
еіріипі: пат чиогі тіЬі аЬ аііцио (ІеЬеІиг, і(1 8І иеііт ІіЬі 
ДеЬегі, пиііо еогит тосіо, ^иіЬиз гез согрогаіез а<і аііит 
ІгапзГегипІиг, і<і еГЯсеге роззит, зей ориз езі, иі іиЬеп- 
Іе тѳ Іи аЬ ео зііриіегіз; чиае гез еіГісіІ, иі а тѳ НЬеге- 
іиг еі іпсіріаі ІіЬі Іепегі; ^иае (ІісіІигпоиаІіооЫі^аІіопіз. 

39 8іпе Ьас иего поиаііопе поп роіегіз Іио потіпе а^е- 
ге, зе<1 сІеЬез ех регзопа теа циазі со^пііог | аиі ргоси- 
гаіог теиз ехрегігі. 

40 Зециііиг иі айтопеатиз арш/ реге^гіпоз циісіет 

му ареланію. Въ своемъ мѣстѣ мы поговоримъ объ этомъ 
случаѣ. Но наши учители думаютъ, что необходимый на¬ 
слѣдникъ не совершаетъ никакого юридическаго дѣйствія, 
когда уступаетъ другому наслѣдство въ формѣ цессіи 
іп ^иге. 

38 Къ обязательствамъ, какимъ бы то ни было образомъ 
заключеннымъ, не примѣняется ни одинъ изъ выше упомя¬ 
нутыхъ способовъ пріобрѣтенія собственности; именно, 

если я захочу, чтобы слѣдуемое мнѣ принадлежало тѳбѣ, 
то я никакимъ изъ тѣхъ способовъ, которыми переносятся 
на другого физическія вещи, достигнуть этого не могу, но 
необходимо, чтобы по моему желанію ты стипулировалъ 
этотъ долгъ отъ моего должника, вслѣдствіе чего онъ осво¬ 
бождается отъ долга, слѣдуемаго мнѣ и становится твоимъ 
должникомъ, чтб называется обновленіемъ (преобразова¬ 
ніемъ) обязательства. 

39 Безъ этого обновленія ты не будетъ въ правѣ предъя¬ 

влять исковъ отъ твоего имени, только отъ моего имени 
или въ качествѣ моего представителя или замѣстителя. 

40 Слѣдуетъ намъ замѣтить, что у иностранцевъ есть толь- 

§ 39. Ср. Оаь IV. 82. 86. 

§ 40. Ср. Са,). I. 54. 35. 167. II, 88. III. 166. 
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шшт еззе «іотіпіит; паш аиі «іотіпиз ди^ие езі, аиі 
«іотіпиз поп шІеПе^гіиг. ($ио іиге еііат рориіиз Ко- 
тапиз оііга иІеЬаІиг: аиі епіш ех іиге (іиігіііит ипиз- 
^иіз^пе «іотіпиз егаі, аиі поп іпІеІІе^еЬаіиг (Іошіпиз. 
вей розіеа (ііиізіопет ассеріі (Іошіпіиш иі’ аііиз роззіі 
оззе ех іиге (}иігіІіит «іошіпиз, аііиз іп Ьопіз ЬаЬеге. 

41 Наш зі ІіЬі гет шапсірі печие тапсіраиего пе^ие 
іп іиге сеззего, зее? іапіит ІгасМего, іп Ьопіз ^иі<іет іиіз 
са гез еіТісіІиг, ех іиге (}иіііІіит иего гоеа регтапеЬіі, 
(Іопес іи еат роззіЗепсіо изисаріаз; ветеі епіш іпріеіа 
изисаріопе ргоішіе ріепо іиге іпсіріі, і«і езі еі іп Ьопіз 
еі ех іиге (}иігіІіит іиа гез еззе, ас зі еа тапсіраіа иеі 
іп іиге сезза (еззеі. • 

42 ІТзисаріо аиіет тоЬіІіит циіёет гегит аппо соп- 

ко одинъ видъ собственности; а именно, каждый будетъ 
или собственникомъ, или онъ таковымъ не считается; та¬ 
кимъ же правомъ пользовался когда-то п римскій пародъ, 
или каждый былъ собственникомъ по квиритскому праву 
или таковымъ не считался. Но впослѣдствіи принято 
такое дѣленіе собственности, что одинъ могъ быть соб¬ 
ственникомъ по квиритскому праву, а другой простымъ 
обладателемъ. 

41 Если вещи, принадлежащей къ гез шапсірі, я ни манци- 
пирую, ни уступаю тебѣ передъ судящимъ преторомъ, 
и только передаю ее тебѣ, то ты будешь вещью просто 
обладать, а я буду ея квирптскимъ собственникомъ до 
тѣхъ поръ, пока ты по пріобрѣтешь собственности на осно¬ 

ваніи давностнаго владѣнія, ибо разъ истекъ срокъ давно¬ 

сти, вещь становится твоею полною собственностью, не 
только бонитарною, но и квирнтскою, какъ если бы она 
была передана другому лицу ыанцинаціей или цессіей. 

42 По законамъ XII таблицъ срокъ давности для вещей 

§ 41. Ср. Са]. I. 21. Ь. II. 26. 204. III. 80. ІЛр. I. 16. Ь. 38. § 2.1). 40,12. 

§ 42. Ср. Шр. XIX, 8. рг. 2, 6. Са]. II. 54. 204. Ь. 3. Б. 41, 3. 
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ріеіиг, Гипді пего еі аедіит Ьіеппіо; еі ііа Іѳ^е XII Іа- 
Ьиіагиш саиіит езі. 

43 Сеісгиш еііат еагит гегиш изисаріо поЪіз сопреііі 
Яиае пор а дотіпо поЬіз Ігадііае Гиегіпі, зіие тапсірі 
віпі <?ае гез зіие пес тапсірі, зі тодо еа$ Ьопа Ше ас- 
серегітиз, сит сгедегетиз еит ^иі Ігадегеі, доті- 
пит еззе. 

44 (}иод ідео гесеріит иійеіиг, пе гегит дотіпіа діиііиз 
іп іпсегіо еззепі, спт зиійсегеі дотіпо ад іпциігепдаю 
гет зиат алпі аиі | Ьіеппіі враііипі, циод Іетриз ад 
изисаріопет роззеззогі ІгіЬиІит езі. 

45 8еЛ аіциапдо еііатві піахіте циіз Ьопа йде аііепат 
гет ровзідеаі, поп 1) Іатеп ІШ изисаріо ргоседіі, иеіиі 

движимыхъ — годовой, для недвижимыхъ — двухгодичный. 

43 Впрочемъ мы можемъ пріобрѣсти давностью вещи, пе¬ 
реданныя намъ пе ихъ собственникомъ, все равно будутъ 
ли это вещи, принадлежащія къ числу гез тапсірі или пес 
тапсірі, если только мы получили таковыя въ доброй вѣ¬ 
рѣ, полагая, что тотъ, кто передавалъ, имѣлъ право на 
отчужденіе данной вещи. 

44 Это, повидимому, введено для того, чтобы правоотноше¬ 
нія собственности нс оставались слишкомъ долгое время 
неопредѣленными, такъ какъ для собственника достато¬ 
ченъ годичный иди двухгодичный срокъ для того, чтобы 
онъ успѣлъ своевременно защитить свое право, срокъ, ко¬ 
торый предоставлялся владѣльцу для пріобрѣтенія соб¬ 

ственности давностью. 

45 Но иногда тотъ, кто владѣетъ чужою вещью въ доброй 
вѣрѣ, не можетъ сослаться на право давности, какъ нир. 

§§ 43. 44. Ср. рг. Л. 2. 6. Ь. 1. В. 41, 3. 

§ 45. Ср. §§ 1, 2. 2, 6. 

і) Гушке: вед аЩиапДо — еііат аі тахітс пиіа Ъ. Г. аііепат гет роааі- 

Оеаі, питциат іатеп НИ иаисаріо ргосеЯіі. Мы приняли чтеніе Студемупда, 

та;:ъ какъ выраженія питциат и <йщиап4о, не совмѣстимы, ср. § 1.1. 2, 6. 
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зі (}иІ8 геш Гигііиат аиі иі роззеззат роззійеаі; наш 
Іигііиат Іех XII ІаЬиІагит изисарі ргоЬіЬеІ, иі роззез- 
ват Іех Іиііа еі Ріаиііа. 

46 Кет ргоиіпсіаііа ргаебіа изисаріопет (поп) те- 

сіріипі. 
47 Ііетп оіггл гаиііегіз ^иае іп а^паіогит Іиіеіа егаі, 

гез тапсірі изисарі поп роіегапі, ргаеіеі^иат зі аЬ ірва 
Іиіоге (аисіоге) Ігаёііае еззепі: і<Циѳ Ій 1е§е XII ІаЬи- 
Іагит саиіит егаі. 

48 Ііет ІіЬегоз Ъотіпез еі геѳ засгаз еі геіідіозаз изи¬ 
сарі поп ро8ве тапііезіит еві. 

49 ($ио<1 ег^о ииі^о (Іісііиг, Іигііиагит гегит еі иі роз- 
везвагиш изисаріопет рег Іе^ет XII ІаЬиІагит ргоЬі- 
Ьііат евзе, поп ео регііпеі, иі (пе ірзе) Іиг уиіие рег 

если кто владѣетъ ворованною илн насильственно захва¬ 
ченною вещью: именно, по закону XII таблицъ не подле¬ 

жатъ давности украденныя вещи, а по закону Юлія 
и Плавтія насильно отнятыя. 

46 Равнымъ образомъ недвижимыя имущества въ провин¬ 
ціяхъ изъяты были изъ йодъ дѣйствія давностнаго вла¬ 
дѣнія. 

47 Точно также когда-то вещи т&псірі, принадлежавшія жен¬ 
щинѣ, которая находилась йодъ опекою агнатовъ, не под¬ 
лежали давности, исключая того случая, когда женщина 
передала таковыя при участіи и съ согласія опекуна; такъ 
опредѣлено было закономъ XII таблицъ. 

48 Равнымъ образомъ, очевидно, исключались изъ подъ 
дѣйствія давности свободные люди, вещи священныя и ре¬ 
лигіозныя. 

49 Если выше сказано, что вещи ворованныя и захвачен¬ 
ныя насильственно по законному заиреіценію не подле¬ 
жать давности,—это не то значитъ, чтобы самъ воръ или 

§ 46. Ср. рг. 3.2. 6. Ь. ай. С. 7, 31. 

$ 47. Ср. Оц). 1.192. Сіе. аа. АП. I. 5. р. Гіассо. 34. 

§ 48. Ср. 1. 3. 2, 6. 

§ 49 = § 3. 3. 2,6. 



126 [II, 50. 

оіт роввШі, ивисареге ;твіі (пат Ьиіс аііа гаііопе 
ивисаріо поп сопреііі, ^иіа всііісеі таіа йбе роввібеі); 
веб пес иііив аііив, циап^иат аЬ ео Ьопа йбе етегіі, 
ивисаріепбі іав ЬаЬеаі. 

50 ІІибе іп геЬив тоЬШЬив поп іасііе ргосеііі, иі Ьопае 
$д.еі розтзогі ивисаріо сопреіаі, чиіа циі аііепат гет 
иелбібіі еі ігабібіі, Іигіит соттііііі; ібетцие ассібіі 
еііат ві ех аііа саива ігабаіиг. весі Іатеп Ьос аііциапбо 
аіііег ве ЬаЬеІ; пат ві Негев гет беіііпсіо соттобаіат 
аиі Іосаіат иеі арші еит беровііат, ехівіітапз еага 
евве Ъегебііагіат, иепбібегіі аиі бопаиегіі, іигіит поп 
соттііііі; ііет ві із аб ^иет апсіііае ививігисіиз регіі- 
пеі, рагіит еііат виит евве сгебепв иепбібегіі аиі бо¬ 
паиегіі, іигіит поп соттііііі; /игіит епіт віпе абіесіи 
іигапбі поп соттіііііиг. аііів циоцие тобів ассібеге роі- 

тотъ, кто при иомощи насилія владѣетъ, не могъ пріобрѣ¬ 
тать собственности на основаніи давности (ибо такимъ 
лидамъ не предоставляется право давности но другой при¬ 
чинѣ, именно потому, что они недобросовѣстно владѣютъ), 
но и пикто другой, хотя бы оиъ и пріобрѣлъ вещь у выше¬ 
упомянутых ь лицъ въ доброй вѣрѣ, не имѣетъ выгодъ дав¬ 
ностнаго владѣнія. 

50 Посему въ движимомъ имуществѣ не легко имѣть добро¬ 
совѣстному владѣльцу право давности, ибо кто чужую 
вещь продастъ или передаетъ, тотъ совершаетъ кражу. То 
же самое имѣетъ мѣсто,если отчуждается вещь на вакомъ- 

либо другомъ основаніи. Иногда однако бываетъ иначе; 
напримѣръ, если наслѣдникъ вещь, данную наслѣдодате¬ 
лю въ ссуду, или въ наемъ, или отданную ему на сохра¬ 

неніе, считая ее наслѣдственною, продастъ или подаритъ, 
то онъ воровства но совершаетъ; точно также, если тотъ, 

кому принадлежитъ узуфруктъ рабыни, продастъ или пода¬ 
ритъ плодъ ея чрева, считая и его своимъ, то онъ кражи 
не совершаетъ: воровства нѣтъ, какъ скоро нѣтъ умысла 
украсть. Еще другимъ образомъ можетъ случиться, что 

§ 50 = § 6. Л. 2, 6. Ср. Ь. 36. а 41,3. Ь. 37. рг. О. 41, 3. 
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езг, иі ^иІ8 8Іпе иіііо Гигіі геш аііепат ай аІЦиега ігапз- 
Геуаі еі ейісіаі, иі а ровбезвоге изисаріаіиг. 

51 Еипйі циоцие аііепі роіезі аііциіз аіпе иг ро88е88Іо- 
пет папсізсі, циае иеі ех пе^іі^епііа (Зогпіпі иасеі, иеі 
^иіа Йотіпиз біпе зиссезвоге (Іесевзегіі иеі Іоп^о іет- 
роге аГиегіІ: цаат ві ай аііит Ьопа ййе ассіріепіет 
ігапвіиіегіі, ро^егіі ивисареге ро88в880г; еі ^иатиІ8 ірзѳ 
циі иасапіет ровбезвіопет пасіиз езі, тіеПе^аі, аііе- 
пит еззе йтйит, іатеп піЬіІ Ьос Ьопае рсіеі})088в880гі 
ай ішісаріопет посеі1), сит іпргоЬаіа зіі еогит вепЛт- 
Ііа, чиі риіаиегіпі, іигіішіт Ліпйит йегі ро$$е. 

52 Кигзиз ех сопігагіо ассійіі иі чиі всіаі, аііепат гет 
ее роззійеге, иеисаріаі, иеіиіі 8І гет Ьегейііагіага, сиіиз 

кто-либо, не совершай воровства, передастъ другому чу¬ 
жую вещь, такъ что владѣющій пріобрѣтаетъ се путемъ 
давности. 

' 51 Также владѣніе чужимъ поземельнымъ участкомъ мо¬ 
жетъ кто-либо пріобрѣсти безъ насилія, когда имѣніе 
или вслѣдствіе нерадѣнія хозяина остается безъ владѣль¬ 
ца, или потому, что хозяинъ умеръ, не оставивъ наслѣдни¬ 
ка, или потому, что хозяинъ отсутствовалъ въ теченіи 
долгаго времени. Добросовѣстный владѣлецъ, получивъ 
во владѣніе чужое имѣніе, можетъ пріобрѣсти и собствен¬ 
ность путемъ давности, и хотя лицо, которое пріобрѣло 
безхозяйное владѣніе, узнаетъ, что имѣніе чужое, то все- 
таки это нисколько не мѣшаетъ добросовѣстному владѣль¬ 
цу пользоваться давностью, такъ какъ отвергнуто мнѣніе 
юристовъ, допускавшихъ возможность воровства недви¬ 

жимости. 
52 Съ другой стороны можетъ случиться, что лицо, знаю¬ 

щее, что владѣетъ чужою вещью, пріобрѣтетъ собствен¬ 
ность по давности, нпр. когда кто-либо завладѣлъ предме- 

§51 = ь. 37. §1. V. 41,3. § 7. 3. 2, 6. 

§ 52. Ср. Ь. 29. В. 41, 3. Рііп. Ер. 5. 1. § 10. 

і) Студелупдь писалъ прежде: піЫІо та&ів Ьопае Адсі розвеввогі ай 
овосаріопст поссіиг, но въ новомъ своемъ изданіи онъ возвратился къ спосо¬ 

бу писанія, который предлагалъ Гушке. 
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родеезбіопет Ьегев попсіит пасіиз езі, аііциіб роз^гчіе- 
гіЦ пат еі сопсевзшп езі маиса рога, зі то<іо еа гез езі 
циае гесіріі изисаріопет; циае зресіез роззеззіопіз еі 
изисаріопіз рго Ьегесіе иосаіиг. 

53 Еі іп Іапіит Ьаес изисаріо сопсезза езі, | иі еі гез 
^иае зоіо сопііпепіиг, аппо изисаріапіиг. 

54 (}иаге аиіет Нос сази еііат зоіі гегит аппиа сопзіі- 
Іиіа біі изисаріо, Ша гаііо езі, ^ио<1 оііт гегит Ьегесіі- 
Іагіагит роззеззіопе ш^иі ірзае ЬегесЗіІаІез изисарі сге- 
(ІеЬапІиг1), зсііісеі аппо. Іех епіт XII ІаЬиІагит зоіі 
циійет гез Ьіеппіо изисарі іиззіі, сеіегаз иего аппо; ег- 
$о Ьегесіііаб іп сеіегіз геЬиз иісіеЬаІиг евве, циіа зоіі 
поп езі, циіа пецие согрогаііз езі. (еі) циатиіз розіеа 

тонъ наслѣдственной массы, владѣнія которой наслѣдникъ 
еще не получилъ. Такое лицо можетъ пріобрѣтать пу¬ 
темъ давности, если только вещь эта такова, что не исклю¬ 
чалась изъ подъ дѣйствія давности; подобный видъ владѣ¬ 

нія и давности называется изисаріо рго Ьегейе. 
53 И эта давность настолько широко примѣнялась, что да¬ 

же недвижимости пріобрѣтались въ собственность годич¬ 
нымъ владѣніемъ. 

54 Причина, почему въ этомъ случаѣ и для недвижимо¬ 
стей установлена была годовал давность, лежитъ въ томъ, 
что нѣкогда думали, что владѣніе наслѣдственною массою 
влечетъ за собою и пріобрѣтеніе самаго права наслѣдства 
путемъ давности, конечно, годовой; законъ же ХИ таблицъ 
установилъ для недвижимости двухгодичную, но крайней 
мѣрѣ, давность, для прочихъ предметовъ годовую; слѣдо¬ 
вательно, наслѣдство причислялось, какъ кажется, къ про¬ 
чимъ вещамъ, такъ какъ оно не физическій предметъ и не 

§§ 53. 54. Ср. Оаі. III. § 201. Сіе. рго Пассо с. 34. асі АИ. 1, 5 § 10. йе Ье». 

II. 19. 20. бепес., <Іе ЬепеГ. VI. 5. § 3. Ь. 2. С. 7, 29. Ь. 29. Ь. 

32. $ 1. О. 41, 3. 

*) Нѣкоторые толкователя, какъ нпр. Гутшмить, Дюбоа предлагаютъ: 

Чиой оііт гегшп ЬегсйЦагіпш роззеззіопез иі ірвае Ьегейііаіев изисарі сгейеЬап- 

4иг, но намъ казалось чтеніе Студемунда и Гушке правильнѣе. Ср. критиче¬ 

скія замѣчанія Бринкмана въ его: по(ае ѳиЬііапеяе ай (ЭДит. 
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сге<Шшп віі!) ірзаз Ьеіѵсіііаіез изисарі поп роззе, Іа- 
шеп іп отпіЬиз геЬиз Ьегейііагііз, еііат ^иаѳ воіо Іе- 
пепіпг, аппиа изисаріо гетапзіі. 

55 (}иаге аиіет огппіпо іат іпргоЬа роззеззіо еі изи- 
саріо сопсезза зіі, іііа гаііо езі, ^ио(1 иоіиегипі иеіегез 
таіигіиз Ьеіѵсіііаіез асіігі, иі еЗзепІ циі засга Гасегепі, 
Чиогиш ііііз ІетрогіЬиз зитта оЬзегиаІіо іиіі, еі иі сге- 
(іііогез ІіаЬегепІ, а ^ио зиит сопзециегепіиг. 

56 Наес аиіет зресіез роззеззіопіз еі ивисаріопіз еііат 
Іисгаііиа иосаіиг; пат зсіепз ци^ие гет аііепат 1и- 
сгі (асіі. 

57 8егі Іюс Іетроге іат поп езі Іисгаііиа. пат ех аис- 
Іогііаіе сііиг НаДгіапі зепаіизсопзиііит іасіит езі, иі 

гез зоіі. И хотя впослѣдствіи принято, что наслѣдства 
не подлежатъ давности, тѣмъ не менѣе осталась годовая 
давность для всѣхъ наслѣдственныхъ предметовъ, даже 
для земель. 

55 Причина примѣненія такого несправедливаго владѣнія 
и такой давности состоитъ въ томъ, что древніе римляне 
желали, чтобы вступленіе въ наслѣдство совершалось 
какъ можно скорѣе, дабы во первыхъ былъ на лицо 
кто-либо приносящій жертвы по усопшимъ, о чемъ въ тѣ 
времена весьма заботились, и во вторыхъ для того, чтобы 
вѣрители (наслѣдственной массы) имѣли съ кого взыски¬ 
вать по долгамъ. 

56 Этотъ же видъ владѣнія и давности называется также 
прибыльнымъ, потому что каждый, несмотря на то что 
знаетъ, что вещь чужая, извлекаетъ нзъ нея выгоды. 

57 Но въ настоящее время этотъ видг» владѣнія и давно¬ 
сти уже невыгоденъ: по указу б. Адріана вышло сенатское 

.§ 65. Ср. Сіе. рго Миг. 12. Кезіиз. ѵ. Кеііеіозипі. 
§ 56. Ср. Ь. 71. § 1.0. 47, 2. Ъ. 2. §1.1). 41,5. Ь. 33. § 1. 0.41,3. 

§ 57. Ср. Ь. 1. рг. О. 43. 2. 

!) Эти слова стоятъ въ связи съ выше иривсленпыми: чио<1 оіііп ге¬ 

нии Ьсгей. роззезэіопеэ сіс. 

Инст. Гая. О 
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Ыез изисаріопез геиосагепіиг. еі і<ко роіезі Ьегез аЬ 
ео ^иі гет изисеріі, Ьегесіііаіет реіепйо ргоіпіе еаш 
гет сопзециі, аЦие зі изисаріа поп еззеі. 

58 8ио еі песеззагіо Іатеп Ьегегіе ехіапіе пііій ірзо 
іиге рго Ъегегіе изисарі роіезі1). 

постановленіе, чтобы такой видъ давности (посредствомъ 
захвата) былъ отмѣненъ; поэтому наслѣдникъ можетъ ио- 
лучить наслѣдство исковымъ порядкомъ отъ того, кто 
пріобрѣлъ таковое путемъ давности, точно также какъ 
если бы это имущество не было пріобрѣтено давностью. 

58 Если есть ближайшій или необходимый наслѣдникъ, то, 
само собою разумѣется, не можетъ быть рѣчи о пріобрѣте¬ 
ніи наслѣдственныхъ вещей посредствомъ давности рго 
Ьегейе. 

§ 58. Ср. 0^. III. 201. Ь. 2. С. 7, 29. 

() По древнему римскому праву дозволяюсь каждому желающему 
завладѣть наслѣдственною массою (Пігіпт Ьегссіііаіі поп Йі) и, провладѣвъ 
ею всего одинъ годъ, пріобрѣсти ее для себя какъ наслѣдника; до истеченія 
же года истинный наслѣдникъ посредствомъ принадлежащаго ему иска (Ье* 

гесіііаіів реіітіо) могъ отобрать свое наслѣдство отъ завладѣвшаго имъ. Есте¬ 

ственно, что весь этотъ своебрааный, орнгиыалышй порядокъ наслѣдованія 
имѣлъ особенное практическое значеніе въ томъ случаѣ, когда наслѣдство 
оставалось безъ наслѣдника, или когда вступленіе наслѣдниковъ въ права 
наслѣдства замедлялось, вслѣдствіе чего наслѣдственныя имущества подол¬ 

гу оставались безъ хозяина. Это завладѣніе, па видъ произвольное, слу¬ 

жило на самомъ дѣдѣ средствомъ регулированія наслѣдственныхъ отношеній; 

упомянутая ивпеаріо рго Ьсгеде не имѣла однако мѣста, если наслѣдниками 
были виі Ьегебев, т. е. тѣ, которые состояли непосредственно подъ властью 
завѣщателя до самой его смерти. ГмЬіІ рго Ііегесіе роязе изисарі, виів Ьегесіі- 
Ьия ехізіспШшв, ша^ів оЪііпиіі (йг. 2. С. 7, 29). Они пріобрѣтаютъ отцовское 
имущество по праву и поэтому для нихъ не требуется акта вступленія въ 
наслѣдство. Отцовское имущество не считалось бъ тѣсномъ смыслѣ наслѣд¬ 

ствомъ—ппііа ѵісіеаіиг ЬегесШаз Гиівве, циазі оііт Ьі сіогаіпі езвепі, циіа еііат 
тіто раіге цпосіаттосіо ботіпі ехівіітапіиг (1. 11. Т>. 28, 2). Въ наслѣдствен¬ 

номъ правѣ ближайшихъ наслѣдниковъ продолжаетъ жить старая семейная 
собственность и семейный культъ. До Студемунда всѣ толкователи рим¬ 

скаго права утверждали, что изисаріо рго Ііегесіе примѣнялась въ томъ слу¬ 

чаѣ, если наслѣдники принадлежали къ т. п. Ьегейеэ пссезвагіі, ссылаясь на 
выше упомянутый § 58, гдѣ Гай прямо говоритъ: Еі песеввагіо Іатеп Ііегесіе 
ехіапіе, ірзо Зпге рго Ііегесіе изпеярі роіеві. Первый Студемундъ исправилъ 
рукописное чтеніе и устранилъ всѣ сомнѣнія. У иего мы читаемъ: псссзвагіо 
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59 АгЛшс еііаш ех аіііз саизіз зсіепз фмздие гет аііе- 
паш изисаріі. пат циі гет аііспі йДисіае саиза тапсіріо 
йейегіі иеі іп іиге сеззегіі, зі еапгіет ірзе роззегіегіі, 
роіезі изисареге аппо зсііісеі, (<еііаш) зоіі зі зіі. ^иае 
зресіез изисаріопіз йісііпг изигесерііо, циіа М диоД аіі- 
^иап<1о ЬаЬиітиз, гесірітиз рег иѳисаріопет. 

60 8еД Яііпсіа сопІгаЫіиг аиі сит сгейііоге ріо-погіз 
іиге, аиі сит атісо, цио Іиііиз позігае гез аригі еит 
зіпі* еі віциійеш сит атісо сопігасіа зіі ЯДисіа, запе 
отпітоДо сопреііі изигесерііо; зі иего сит сгеДіІоге, $о- 

59 Кромѣ того, можно, владѣя завѣдомо чужою вещью, пріо¬ 
брѣтать таковую путемъ давности и но другимъ основа¬ 

ніямъ, именно, если кто давалъ другому въ шапсіріиш вещь 
фидуціарнымъ образомъ или уступилъ вещь передъ судя¬ 
щимъ магистратомъ, то онъ можетъ, если самъ владѣлъ 
тою же вещью, пріобрѣтать эту вещь обратно путемъ да- 

ѵ вностнаго владѣнія, разумѣется, годовымъ, хотя бы это 
была недвижимость. Этотъ видъ давности называется 
изигесерііо, такъ какъ мы то, что пѣкогда имѣли, пріобрѣ¬ 
таемъ обратно посредствомъ давности. 

60 ЕіДисіа заключается или съ залогопринимателемъ или 
съ другомъ, чтобы наша заложенная вещь была тѣмъ бо¬ 
лѣе обезпечена; если мы совершаемъ фидуціарную сдѣлку 
съ другомъ, то во всякомъ случаѣ изигесерііо имѣетъ мѣ¬ 

сто; сели же съ вѣрителемъ, то изигесерііо допускается 

§§ 59. 60. Ср. Івісіог. Ог. V. 25. § 23. Гійисіа еві, сот гее аНчиа витепйае 
тиіиае респпіае я га* іа уе] тапсіраіиг ѵеі іп Зиге сейііпг. ВосіЪіив ай Сіе. Тор. 

10 § 41. Гійисіат ѵсго ассеріі сиісппцое гсв аііцпа тапсіраіиг, иі еаш тапсі- 

рапіі гегаапсірсі; ѵсіпі аі ^ига іетриэ йиЫшп Іітеня атісо роіепііогі Гипйит 
тапсіреі, иі еі, чшіш Істрив циой вивресіит ев*, ргаеіегіегіі, геййаі, Ііаес тап- 

сіраНо Ййисіагіа пошіпаіиг ійсігсо циой гевіііиепйі бйсв іпіегропііиг. Сіе. рг. 

Пассо. 21. Ран). 8. К. II. 13. 

Ідтеп Ъегейс схіапіе пікіі ірво Зиге рго Ъегейе изисарі роіеяі. Теперь 
всѣмъ ясно, что эта ітргоЬа ивпеаріо не имѣетъ мѣста, если есть Ьегев посев* 

аагіпз. Такая же иоправка оказалась необходимою въ § 201. III книги, гдѣ 
прежде всѣ читали: песеввагіо Ьегейе ехілиіе ріаспіі, иі рго Ьегейе пвиеарі 
ровві*. Въ концѣ концовъ можно также примириться съ редакціею, которую 
предлагаетъ дополнительнымъ образомъ Гушке: 8ио еі песеввагіо-. 

9» 
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Іиіа циЫеш ресипіа отпітосіо сопреііі, попіит ѵего 
воіиіа ііа ёетит сопреііі, 8І печие сопйихегіі еаш геш 
а сгесіііоге (ІеЬіІог, печие ргесагіо го^аиегіі, иі еат геш 
роз8І(іеге Іісегеі; цио сази Іисгаііиа ивисаріо сопреііі. 

61 Пет зі гет оЫі#а(ат яіЬі рориіиз иеп(1і(іегіІ еат- 

уие (іотіпиз роззегіегіі, сопсез^а е8І изигесерііо; зе(1 Ьос 
сази ргаесііит Ьіеппіо изигесірііиг. еі Ьос езі циоіі 
ииі^о ёісііиг ех ргаейіаіига роззеззіопет изигесірі; 
пат циі тегсаіиг а рориіо, ргаеёіаіог арреІЫиг. 

62 Ассісііі аііциапсіо, иі циі (Іотіпиз зіі, аііепап^ае геі 
роіезіаіет поп ЬаЬеаІ, еі ^иі (Іотіпиз поп зіі, | аікпаге 
роззіі. 

63 Nат ёоіаіе ргаеДіит тагііиз іпиііа тиііеп рег 1е- 
&ет Іиііат ргоЬіЬеІиг аііепаге, ^^1атиІ8 ірзіиз зіі иеі 

только послѣ уплаты долга; до уплаты долга изигесерііо 
возможна только въ томъ случаѣ, если вѣритель не пере¬ 
далъ этой вещи должнику ни въ пасмъ, ни въ ирекарноѳ 
обладаніе; въ послѣднемъ случаѣ получается выгодная дав¬ 

ность. 

61 Точно также, если государственная казна продаетъ 
вещь, еіі заложенную, и если собственнику удалось овла¬ 
дѣть ею, то изигесерііо возможна. Но въ этомъ случаѣ 
недвижимая собственность вновь пріобрѣтается посред¬ 
ствомъ двухгодичнаго, давностнаго срока, чтб обыкновен¬ 
но называется обратнымъ пріобрѣтеніемъ владѣнія дав¬ 
ностью на основаніи предіатуры; лицо, покупающее отъ 
римскаго народа (или казны), называется ргаегііаіог. 

52 Иногда случается, что собственникъ вещи не можетъ 
отчуждать ее и наоборотъ несобственникъ имѣетъ власть 
отчуждать вещь. 

63 Въ самомъ дѣлѣ, по Юліеву закону запрещается мужу 
отчуждать приданое, недвижимое имущество, противъ во¬ 
ли жены, хотя это имущество составляетъ его собствен- 

§ 61. Ср. Ь. 9. 18, 5. СУ. IV. 28. Сіе. рго ВаІЬо. с. 20. §^4б. Асз МаІасНа* 

пит. с. 65 (Моттзеп). 
§ 62 = рг. Л. 2, 8. 

§ 63. Ср. рг. Л. 2, 8. 
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піапсіраіит еі (Зоііз саиза иеі іп іиге сеззит иеі изи- 
саріит. ^иой чиійет іиз иігит ай Ііаііса Іапіит ргаесііа 
ап еМат ай ргоиіпсіаііа регііпеаі, сІиЫЫт. 

64 Ех йіиегзо а?па1из І^игіозі спгаіог гет Гигіоаі аііе- 
паге роіезі ех Іе^е хи ІаЪиІагит; кет ргосигаіог гет 
егиз а ^ио гегит еі аітіпізігаііо сЫаезІ1); кет сгейког 
рі§пиз ех расііопе, чиатиіз еіиз еа гез поп зк. зей Ьос 
іогзкап ійго иійеаіиг йегі, чиой иоіипіаіе йеЬкогіз іпіеі- 
Іе^кпг рі^тіз аііепагі, циі оііт расіиз езі, иі Іісегеі 
сгейкогі рі^пиз иепйеге, зі ресипіа поп зоіиаіиг. 

65 Ег^о ех Ьіз циае Йіхітиз аррагеі циаейат паіигаіі 

ность, или на основаніи того, что манцшіировано ему какъ 
приданое, или уступлено передъ судящимъ магистратомъ, 
или же пріобрѣтено посредствомъ давности; нѣкоторые 
однако сомнѣваются въ томъ, относится ли этотъ законъ 
только къ италійскимъ недвижимымъ имуществамъ, или 
также къ провинціальнымъ недвижимымъ участкамъ. 

64 Съ другой стороны агнатъ, какъ попечитель сумашсд- 
шаго, можетъ, ио закону XII таблицъ, отчуждать имуще* 
ство безумнаго. Точно также можетъ отчуждать по граж¬ 
данскому нраву повѣренный, который управлалъ всѣми 
дѣлами отсутствующаго; далѣе вѣритель можетъ отчуж¬ 
дать ио договору залогъ, хотя заложенная вещь не его 
собственность. Но это послѣднее имѣетъ мѣсто, какъ ка¬ 
жется, потому, что отчужденіе заложенной вещи совер¬ 
шается какъ бы по желанію залогодателя, который при 
заключеніи договора условился, что вѣритель можетъ про¬ 
дать заложенный предметъ, если онъ своевременно не бу¬ 
детъ удовлетворенъ. 

65 И такъ, изъ того что нами сказано, явствуетъ, что одни 

§ 04. Ср. Сіе. бе іиѵеп*. И. 50. Ь. 46. I). 41, 1. Ь. 4. V. 13, 7. 

§ 65. Ср. § 11. Л. 2, 1. Ь. 1. рг. Б. 41, 1. Сіе. бе оГСс. 1.12. 

О Дернбургъ (РГанбгесНі. II. р. 109) читаетъ: ргоспгаіогі гет аііепат 
бМгаІісге регтіИіІиг ох тапбаіогіз ѵоІппГаіс. Не мѣшаетъ впрочемъ взвѣ¬ 

сить редакцію: сиі гегіші (ресипіас) абтіпіэіігаііо баіа езі, тѣмъ болѣе, что въ 
другомъ мѣстѣ (I. 122) напоминается это самое по отношенію къ зегѵиз біз- 

репзаіог въ весьма притомъ близкихъ выраженіяхъ. 
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іиге аііепагі, 4иа1іа зипі еа ^иаѳ ігавіііопе аііепапіиг; 
циаебат сіиііі, пат тапсіраііопіб еі іп іиге сеззіопіз еі 
изисаріопів іиз ргоргіит езі сіиіит Котапогит. 

66 N60 Іатеп еа Іапіит (\\ш ігагііііопе позіга Йипі, 
паіигаіі поЬіз іаііопе а^иігипіиг, зе<1 еііат сит осей-, 
рапйо ісіео гез согпрагаѵсгітиз *), циіа апіеа пиіііиб ез- 
зепі; цпаііа зипі отпіа циае Іегга шагі соеіо саріипіиг. 

67 Иацие бі /ешп Ьезііат аиі иоіисгет аиі різсет се- 
регітиз, зітиі аЦпе с&уіит ЛіегііЛос апітаі, зіаііт поз- 
ігит /і, еі еоизцие позігпт еззе іпіеііе^ііиг, | йопес 
по$1га сизіобіа соегсеаіиг; сит него сизіогііат позігат 
еиазегіі еі іп паіигаіет ІіЬегІаІет ее гесерегіі, гигзив 
оссирапііб ЙІ, циіа позігаж еззе Девіпіі; паіигаіет аиіет 

предметы мы получаемъ въ собственность по естествен- 
ному праву, нпр. предметы, отчуждаемые посредствомъ 
простой передачи, другіе—по гражданскому праву; манци- 
пація, переуступка передъ магистратомъ, давность — все 
это способы пріобрѣтенія, свойственные праву римскихъ 
гражданъ. 

66 И не только то, что дѣлается нашею собстенностью посред¬ 
ствомъ* передачи, принадлежитъ намъ по естественному 
праву, но также и то, что мы пріобрѣтаемъ путемъ завла¬ 
дѣнія, такъ какъ вещи эти были безхозяйными, какъ нпр. 
тѣ, которыя захватываются на землѣ (дикіе звѣри), въ мо¬ 
рѣ (рыбы), или въ воздушномъ пространствѣ (птицы). 

67 И такъ если мы поймаемъ дикаго звѣря или птицу или 
рыбу, то пойманное нами животное до тѣхъ поръ при¬ 
знается нашимъ, пока мы держимъ его въ нашей власти. 

Когда же оно уйдетъ изъ подъ нашего надзора и получитъ 
опять естественную свободу, то снова дѣлается собствен¬ 
ностью перваго завладѣвшаго, такъ какъ оно перестало 
намъ принадлежать. Естественной свободы животное ио- 

§ 66-63. Ср. Ь. 1. § 1. Г,. 3. рг. § 2. 1). 4!, 1. 

1) Гушке прежде читалъ: сит оссирашіо ісіео гез а^ишептиз, но въ 
послѣднемъ (V) изданіи Гаевыхъ. Институцій мы встрѣчаемъ новую редак¬ 

цію, которая кажется умѣстною. 
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ІіЬегІаІет гесіреге иійеіаг, сит аиі осиіоз позігоз 
еиазегіі, аиі Іісеі т сопзресіи зіі позіго, (Шсііів Іатеп 
е\о8 регзесиііо ей. 

63 Іп Ыз аиіет апітаІіЬиз циае ех сопзиеішііпе аЬіге 
еі ге<3іге зоіепі, иеіиіі соІитЬіз еі аріЬиз, Нет сегиіз 
Чиі іп зііиаз іге еі гейіге зоіепі, Ыет ЬаЬетиз ге^иіат 
Ігайііат, иі зі геиегіепсіі апітит ЬаЬеге (Іезіегіпі, еііат 
позіга еззе «Іезіпапі еі бапі оссирапііит; геиегіепйі 
аиіет апітит иійепіиг йезіпегѳ ЬаЬеге, сит геиегіепсіі 
сопзиеіисііпет Йезеіпегіпі. 

69 Еа циочие циае ех ЬозІіЬиз саріииіиг, паіигаіі гаііо- 
пѳ позіга йипі. 

70 8е<1 еі ісі цио<1 ре г аііииіопет повіз айісііиг, еойет 
іиге позігит ЙІ; рег аііииіопет аиіеш ій иійеіиг асіісі 

видимому, достигаетъ тогда, когда оно или исчезнетъ у насъ 
изъ виду, или, хотя и остается передъ нашими глазами, 
но прослѣдованіе его является труднымъ. 

68 Относительно хе тѣхъ жнвотвыхъ, которыя имѣютъ 
привычку улетать и опять прилетать, нпр. относительно 
голубей и пчелъ, равнымъ образомъ относительно оленей, 
которые обыкновенно уходятъ въ лѣса и возвращаются, 
принято слѣдующее иравило: если животныя эти теря¬ 
ютъ склонность къ возвращенію, то вмѣстѣ съ тѣмъ пе¬ 
рестаютъ быть нашими и дѣлаются собственностью за¬ 
владѣвшаго ими; склониость же къ возвращенію исчезаетъ 
у нихъ, поипдимому, тогда, когда они оставятъ привычку 
возвращаться. 

69 По общенародному нраву намъ принадлежитъ также 
и то, что мы захватываемъ у непріятелей. 

70 Однако и то, что прибавляется намъ „посредствомъ на¬ 
носа11, становится пашою собственностью въ силу того же 
самаго права; нри этомъ посредствомъ наноса прибавлпет- 

§ 69. Ср. Ь. 5. § 7. !). 41, 1. § 17. Д. 2, I. 

§ 70. Ср. Ъ 7. § 1. I). 41, 1. § 20. 3. 2, 1. 



136 [II, 71-73. 

^иоё ііа раиіаііт Йитеп а^го позіго аёісіі, иі аезіітаге 
поп роззітиз, чиапіпт чиоцио тошепіо Іетрогіз аёісіа- 
Іиг; {еі) Ьос езі ^иоё ииі^о ёісііиг рег аііаиіопет іё 
аёісі иіёегі циоё ііа раиіаііт аёісііиг, иі осиіоз позігоз 
іаііаі. 

71 Пацие зі Йитеп рагіет аіщиат ех Іио ргаеёіо ге- 
зсіёегіі еі аё теит ргаеёіит регіиіегіі*), Ьаес рагз Іиа 
та|пеІ. 

72 АІ зі іп теёіо Йитіпе іпзиіа паіа зіі, Ьаес еогит 
отпіит соттитз езі циі аЬ иіі^ие рагіе Йитіпіз рго- 
ре гірат ргаеёіа роззіёепі; зі иего поп зіі іп теёіо Пи- 
тіпе, аё еоз регііпеі ^иі аЬ еа рагіе ^иае ргохгта езі, 
іихіа гірат р.гаеёіа ЬаЬепІ. 

73 Ргаеіегеа іё ^иоё іп зоіо позіго аЬ сЯІ^ио аеёійса- 

ся, очевидно, то, чтб рѣка прибавляетъ къ нашему нолю 
мало-по-малу, такъ что мы не въ состояніи опредѣлить, 
сколько прибавляется въ каждую минуту: вотъ объ этомъ- 
то и выражаются обыкновенно, что, иовидимому, оно при¬ 
бавляется „посредствомъ наноса11, такъ какъ прибавляет¬ 
ся до того понемногу, что незамѣтно для нашихъ глазъ. 

71 Такимъ образомъ, если рѣка оторветъ какую-либо часть 
прибрежной земли отъ твоего участка и принесетъ ее къ 
моему, то эта оторванная часть остается твоею. 

72 Но если но срединѣ рѣки образуется новый островъ, то 
онъ составляетъ общую собственность всѣхъ тѣхъ, кото¬ 
рые ііо обѣимъ сторонамъ рѣки имѣютъ прибрежныя вла¬ 
дѣнія; если же островъ возникаетъ не посреди рѣки, то 
онъ признается собственностью тѣхъ, которые на ближай¬ 
шей сторонѣ владѣютъ прибрежными участками земли. 

73 Кромѣ того постройка, воздвигнутая кѣмъ-либо на на- 

§ 71. Ср. Ь. 7. § 2. Б. 41,1. § 21. Л. 2, 1. 

§ 72. Ср. Ь. 7. § 3. Б. 41, 1. § 22. 3. 2, 1. 

§ 73. Ср. Ь. 7. § 12. Б. 41,1. § 30. 2, 1. 

Прежде всѣ читали, ссылаясь на Институціи Юстиніана: С^шнЫ 
йитеп рагіет аііцпат ѳх іио ргаейіо (ісігахегіі сі ай тент ргаесііцпі аііиіегіі. 
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ішп езі, чпатиіз Ше зио потіпе аесіійсаиегіі, іпге паіи* 
гаіі позігит 61. циіа вирегйсіез зоіо сесііі. 

74 МиНочие та^із і(і ассійіі еі іп ріапіа циат чиіз іп 
зоіо позіго розиегіі, зі тобо гасІісіЬиз іеггат сопріеха 
іиегіі. 

75 Ісіет сопііп^Н еі іп /Ѵмтепіо чиой іп зоіо позіго аЬ 
аі^ио заіит іиегіі. 

76 8е<1 зі аЬ ео реіапшз Гнж/ит *) иеі аесіійсішп, еі іп- 
репзаз іп аегіібсіит иеі іп зетіпагіа иеі іп зетепіет 
Гасіаз еі зоіиеге поіішиз, роіегіі поз рег ехсерііопет 
боіі таіі гереііеге, иііцие зі Ьопае йсіеі роззеззос Гиегіі. 

77 Еасіет гаііопе ргоЬаіит езі, циой іп сЛагіиІіз зіие 
тетЬгапіз теіз аііциіз зсгірзегіі, Іісеі аигеіз Ііііегіз, 

шей землѣ, хотя бы кто-либо построилъ ее для себя, 
становится по естественному праву нашею, такъ какъ по¬ 

строенное на поверхности принадлежитъ собственнику 
земли. 

74 Въ гораздо большей степени примѣняется то же самое 
къ растенію, которое кто-либо посадилъ на моой землѣ, 
если только растеніе пустило въ иеѳ корни. 

75 То же самое случается и съ хлѣбомъ, который кто-ли¬ 
бо посѣетъ на моей землѣ. 

76 Но если мы виндицируемъ отъ него землю или построй¬ 

ку и не хотимъ его вознаградить за истраченное на по¬ 
стройку, разсадникъ и посѣвъ, то ему предоставля¬ 

ется противъ насъ возраженіе злаго умысла, если толь¬ 
ко онъ былъ добросовѣстнымъ владѣльцемъ. 

77 По той же причинѣ принято правило, что если кто-либо 
наііишетъ на моей бумагѣ или на моемъ пѳргамипѣ, хотя 
бы даже золотыми буквами, то все-таки написанное мое, 

§ 74. Ср. и 7. § 13. Ю. 41, 1. 

§ 75. Ср. § 32. Э. 2, 1. 

§ 76. Ср. § 30. 32. 3. 2, 1. 

§ 77. Ср. Ь. 9. рг. Б. 41, 1. 

■) Студемундг, а ва нимъ Гутшмптъ: Ггисііііл, но лучше, кажется, 

Гиікіиго, имѣя въ виду Саі. Н. 42. IV. 17,149. 150. 160.1. 7 §§ 12. 13.1. 9. рг. 

Х>. 41,1. Крі*. II. 1. §6. 
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шеиш еззе, ^иіа Ііііеш сЛагІиІіз віае тетЬгапіз се- 
Дипі; ііадие 8І е&о еоз НЬгоз еазцие тетЬгапаз реіат 
пес іпрепзат всгіріигае воіиат, рег ехсерііопет Доіі 
таіі зиттоиегі роіего. 

78 8е(1 зі іп ІаЬиІа теа аіщиіз ріпхегіі иеіиі іта^іпет, 
сопіга ргоЬаІиг; ] та^із епіт Дісііиг ІаЪиІат рісіигае 
сеДеге. сиіиз Діиегзііаііз иіх іДопеа гаііо геДДіІиг; сегіе 
зесипДит Ьапс ге&иіага ві те роззіДепІе реіаз іта^і- 
пет Іиат еззе, пес зоіиаз ргеііит ІаЬиІае, роіегів рег 
ехсерііопет Доіі таіі зиттоиегі; аі 8І Іи роззіДеаз, соп- 
8е^иеп8 езі, иі иііііз тіЬі аеііо аДиегзит Іе Дагі ДеЬеаЦ 
цио сази пізі зоіиат іпрепзат рісіигае, роіегів те рег 
ехсерііопет Доіі таіі гереііеге, иіЦие 8і Ьопае ЯДеі роз¬ 

на томъ основаніи, что буквы уступаютъ бумагѣ или пер¬ 
гамину. Стало быть если я потребую книгъ и пергами- 
новъ и не занлачу издержекъ наиисанія, то моя претензія 
ыожотъ быть устранена посредствомъ возраженія объ 
обманѣ. 

78 Но если кто-либо нарисуетъ на моей доскѣ, нпр. карти¬ 
ну, то примѣняется другое правило; именно въ этомъ слу¬ 
чаѣ принято большинствомъ, что доска въ отношеніи къ 
картинѣ есть побочная вещь; однако это противоположное 
мнѣніе съ трудомъ можетъ быть оправдано. Конечно, если 
ты, въ то время, когда доска въ моихъ рукахъ, будешь 
требовать передачи картины въ собственность, не запла¬ 
тивъ стоимости доски, то согласно этому правилу я могу 
отстранить твое требованіе возраженіемъ объ обманѣ; но 
если ты владѣешь картиною, то изъ этого слѣдуетъ, что 
мнѣ предоставляется противъ тебя аналогичный искъ; 
если а въ этомъ случаѣ но уплачу издержекъ живописи, то 
ты будешь въ правѣ отстранить меня возраженіемъ злаго 
умысла, лишь бы только ты владѣлъ добросовѣстно; оче- 

§ 7°. Гр. оЛ). ш. 203. 
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зеззог іиегіз. іііші раіаш езі, чиой ѳіае іи заЬгіриегіз 
ІаЬиІаш зіие аііиз, сопреііі шіЬі іигіі асііо. 

79 Іп аіііз ^ио^ие зресіеЬиз паіигаііз гаііо гециігііггг; 
ргоігкіе зі ех ииіз (аиі оігиів аиі зріск) шеіз иіпиш аиі 
оіешп аиі ігитепіит Іесегіз, циаегііиг иігиш теиш зіі 
іа иіпит аиі оіеит аиі ігитепіит, ап Іиит. Нет зі ех 
аиго аиі аг^епіо тео иаз аНциоа Гесегіз, аиі ех теіз Іа- 
Ьиііз паиет аиі агтагіит аиі зиЬзеІІіит ГаЬгісаиегіз; 
ііет зі ех Іапа теа иезіітепіит Гесегіз, иеі зі ех иіпо 
еі теііе тео тиізит іесегіз, зіие ех теаісатепііз 
теіз етріазігит ѵеі соііугіит іесегіз, '^иаегііиг иігитп 
іиит віі ід, ^ио<^ ех тео е^есегіз)^ ап теит. (}иіс1ат 
таіегіат еі зиЬзІапгіат зресіапсіага еззе риіапі, іа езі 
иі сиіиз таіегіа зіі, ііііиз еі гее чиае іасіа зіі иіаеаіиг 

видно и то, что если ты или кто-либо другой похитилъ до¬ 
ску, то я могу пользоваться искомъ о кражѣ. 

79 Правила естественнаго права можно также примѣнить 
къ другимъ отношеніямъ. Такъ, если ты изъ моихъ вино¬ 

градныхъ ягодъ, маслинъ или колосьевъ приготовишь ви¬ 
но, или масло, или вымолотишь хлѣбъ, то спрашивается, 

будетъ ли это вино, или масло, или хлѣбъ—моимъ или 
твоимъ? Точно также, если ты сдѣлаешь сосуды изъ мое¬ 
го золота или серебра, или изъ моихъ досокъ построишь 
корабль, шкафъ или скамейку, равнымъ образомъ, если изъ 
шерсти, мнѣ принадлежащей, сдѣлаешь платье, или изъ 
моего вина или меда приготовишь напитокъ или изъ моихъ 
лекарственных!, матеріаловъ составишь (цѣлительный) 
пластырь или мазь, то возникаетъ вопросъ, твое ли будетъ 
то, что ты изъ моего матеріала изготовилъ, или оно бу¬ 

детъ моимъ. Нѣкоторые юристы полагаютъ, что слѣдуетъ 
признать существеннымъ вещество и матеріалъ, т. ѳ. по 
ихъ мнѣнію новый видъ вещи принадлежитъ собственнику 
матеріала, изъ котораго она сдѣлана; такого мнѣнія при- 

§ 79. Ср. Ь. 7. § 7. 1). 41, 1. § ‘25. 3. 2, 1. 
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еззе, і(Циетахіте ріасиіі 8аЬіпо еі Саззіо. аііі иего еіш 
хеш еззе риіапі циі Гесегіі, ісЦие тахіте сііиегзае зсЬо- 
Іае аисІогіЬив иізит езі; | зесі еит циоцие сиіаз пЫе- 
гіа еі зиЫапгіа Аівгіі, іигіі асіиегзиз еит циі зиЬгі- 
риегіі, ЬаЬеге асІіопет;пес іпіпиз асіиегзиз еишіит соп- 
йісііопет еі сопреіеге, циіа ехііпсіав гез, Іісеі иіпсіісагі 
поп роззіпі, сопЛсі Іатеп ГигіЬиз еі циіЬизсІат аіііз роз- 
зеззогіЬиз роззипі. 

ѵ. Бе рѵріылз ам лидѵт а зе аые^ке роззѵнт. 

80 Кипе айтопешН зитиз пецие Гетіпат пецие рпріі- 
Іит зіпе іиіогізаисіогііаіѳ гет тапсіріа1іепагероззе;пес 
тапсірі иего Гетіпат циісіет роззе, риріііит поп роззе. 

81 Ісіеоцие зі циапйо тиііег тиіиат ресипіат аіісиі 
зіпе Іиіогіз аисіогііаіе йейегіі, циіа Гасіі еат ассіріепііз, 

держивались главнымъ образомъ Сабинъ и Кассій. Другіе 
же думаютъ, что (новая) вещь должна принадлежать сдѣ¬ 
лавшему, такъ смотрѣли на дѣло приверженцы противопо¬ 
ложной школы. Но (прежній) хозяинъ мателіала имѣетъ 
искъ о кражѣ противъ того, кто похитилъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ противъ того же самаго лица онъ можетъ пользо¬ 
ваться личнымъ искомъ, ибо, хотя истребленные предме¬ 
ты не могутъ быть обратно потребованы, однако они мо¬ 
гутъ быть преслѣдуемы посредствомъ кондикціи противъ 
воровъ и всѣхъ другихъ владѣльцевъ. 

V. О ТОМЪ, МОГУТЪ ЛИ МАЛОЛѢТНІЕ что-либо ОТЧУЖДАТЬ. 

80 Теперь намъ надлежитъ знать, что ни женщина, ни ма¬ 
лолѣтній безъ согласія опекуна, отчуждать вещь тапсірі 
не можетъ, что вещь, принадлежащую къ разряду пес 
тапсірі, женщина можетъ отчуждать, а малолѣтній не мо¬ 
жетъ. 

81 Слѣдовательно, если женщина даетъ кому-либо деньги 
въ займы безъ согласія опекуна, то она заключаетъ обиза- 

ь 8 . СА>. ІЛр. XI. 27. Ь. 0. Б. 26, 8. 
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сшп бсііісеі ресипіа гез пес піапсірі зіі, сопІгаЬіі оЫі- 
^аііопет. 

82 Аі зі риріііиз ійет іесегіі, ^иіа поп /асіі ассіріепііз 
зиат ресипіаіщ пиііат сопІгаЬіі оЫі^аііопет; ип4е ри¬ 
ріііиз иіпйісаге ^игс^ега пигатоз зиоз роіезі, вісиЬі ех- 
іепі, иі езі еов реіеге $иоз ех іигѳ (}иігіііит еш; тиііег 
чего рег тиіиі асііопеш а гео ресипіат гереіеге роіезі, 
зеЛ поп зиат еззе реіеге. тгйе сіе риріііо циійет циае- 
гііиг, ап питтг'з Из ^ио5 тиіиоз йеііі, аЬ ео циі ассг- 
ріі, сопзитііз аіщиа асііопе еоз регзрщгі роззіі, чиопіат 
пізі а роззісіепіе ѵіпйісагі поп роіезі 

83 Аі ех сопігагіо гез іат тапсірі диат пес гоапсірі 

тѳльство, такъ какъ она дѣлаетъ деньги, принадлежащія 
къ разряду вещей пес тапсірі, собственностью полу¬ 
чающаго. 

82 Но если малолѣтній дастъ кому-либо деньги въ займы, 
то онъ не заключаетъ никакого обязательства, ибо онъ не 
передаетъ денегъ въ собственность получающему; вотъ по¬ 
чему нитомецъ можетъ виндицировать свои деньги, гдѣ бы 
онѣ ни находились, т. е. онъ можетъ заявить и утверж¬ 
дать, что эти деньги принадлежатъ ему ио квиритскому 
праву; женщина же можетъ требовать назадъ депегъ 
у отвѣтчика посредствомъ долговато иска, но она не мо¬ 
жетъ отыскивать ихъ какъ денегъ ей принадлежащихъ. 
Вслѣдствіе того и сирашиваетсн, можетъ ли малолѣтній 
какимъ-нибудь образомъ виндицировать деньги, отданныя 
въ займы, отъ того, кто таковыя получилъ, и снова израс¬ 
ходовалъ, такъ какъ онѣ могутъ быть требуемы только отъ 
владѣющаго ими. 

83 Но съ другой стороны всѣ вещи, какъ тапсірі такъ 

§ 82. Ср. § 2. Л. 2, 8. 

§ 88. Ср. рг. Л. 1,21. 

*) Возстановленіе рукописнаго чтенія § 82 представляетъ много за¬ 

трудненій, и даже Студемундъ не рѣшился всѣхъ мѣстъ дополнить и испра¬ 

вить. Всѣ конъектуры оказываются сомнительными и не выясняютъ намъ 
того, что Гай хотѣлъ сказать. Мы удержали въ нашемъ паданіи редакцію 
Гутке, съ которою въ концѣ концовъ можно бы примириться. 
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тиііеггбггв | еі риріііів зіпе іиіогіз аисіогііаіе 80Іиі ров- 
випі, чиопіат теііогет сопсіісіопет виат (асьге еів 
еііат віпе іиіогів аисіогііаіе сопсеввит еві. 

84 іи^ие ві (ІеЬіІог ресипіат риріііо воіиаі, ілсіі чиі- 
йет ресипіат риріііі, весі ірве поп ІіЬегаіиг, ^ша пиііат 
оЫі^аііопет риріііив віпе Іиіогів аисіогііаіе ёіввоіиеге 
роіеві, ^иіа пиіііив геі аііепаііо еі віпе іиіогіз аисіогііаіе 
сопсевва еві; вес? іатеп ві ех еа ресипіа Іосиріеііог 
Гасіив віі еі айЬис реіаі, рег ехсерііопет йоіі таіі вит- 
тоиегі роіеві. 

85 Миііегі исго еііат віпе іиіогіз аисіогііаіе гесіе воіиі 
роіеві; пат ^иі зоіиіі, ІіЬегаіиг оЫі^аііопе, ^иіа гев пес 
тапсірі, иі рпште сііхітив, а ве Йітіііеге тиііег еі ві¬ 
пе Іиіогіз аисіогііаіе роіеві. циапщиат Іюс ііа еві ві 

и пес тапсірі могутъ женщины н малолѣтніе получать 
безъ соизволенія опекуна, такъ какъ имъ предоставляется 
возможность безъ соизволенія опекуна улучшить свое со¬ 

стояніе. 

84 И поэтому должникъ, который платитъ малолѣтнему 
долгъ, дѣлаетъ его собственникомъ денегъ, но самъ онъ не 
освобождается отъ долга, такъ какъ малолѣтній безъ упол¬ 
номочія опекуна не можетъ погасить никакого обяза¬ 
тельства, такъ какъ ему не дозволяется отчуждать никакой 
вещи, безъ соизволенія опекуна. Однако если бы онъ эти¬ 
ми деньгами улучшилъ свое состояніе и предъявлялъ бы 
еще претензію, то онъ можетъ быть устраненъ возраже¬ 
ніемъ злато умысла. 

85 Женщинѣ же мы можемъ законно, безъ участія опеку¬ 
на, платить; должникъ въ этомъ случаѣ освобождается 
отъ обязательства, такъ какъ вещи нес тапсірі, какъ мы 
только-что сказали, женщина можетъ отчуждать безъ со¬ 
изволенія опекуна; это имѣетъ мѣсто только тогда, сели 
она дѣйствительно получитъ деньги, однако, если она ихъ 

§ 84. § 2. Л. 1,21. 

§ 85. Ср. С;о. III. 171. 
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ассіріаі ресипіаш- аі ві поп ассіріаі, 8еА ЬаЬеге ее сіісаі 
еі рег ассеріііаііопет иеііі беЬіІогет віпе іиіоіів аисіо- 
гііаіе ІіЬегаге, поп роіеві. 

86 АіЦиіѵіІиг аиіеіп поЬіз поп воіипі рег повтеі ірвоз, 
ве<1 еііат реі- еов яиов іп роіезіаіе тапи шапсіріоие 
ЬаЬетиз; Нет рег еоз вегиоз іп ^иіЬив изитГгисІит 
ЬаЬетиз; Нет рег Ьотіпев 1іЬего8 еі вегиов аііепов 
циоз Ьопа Л(1е роззЫетиз. сіе яиіЬиз еіп^иііз (Ііііігепіег 
(іібрісіашпз 

87 І^ііиг (уиосі) ІіЬегі позігі циоз іп роіееіаіе ЬаЬеШиз, 
ііегп аио<1 зегиі (повіг)і шапсіріо ассіріипі иеі ех Ігасіі- 
(іопе папсівсипіиг, зіие ^иі<3 зііриіепіиг, иеі ех аЦиа- 
ІіЬеІ саиза а<1циітпІ, ід поЬіз а<Цит1иг; ірзе епіш | циі 
іп роіезіаіе позіга езі, пііііі зиит ЬаЬеге роіезі. еі і<Зео 
зі Ьегез іпзіііиіив біі, пізі позіго іиззи Ьегейііаіет агііге 

не получитъ, но, сказавъ, что она получила, пожелаетъ 
освободить должника безъ участія опекуна, посредствомъ 
акцептиляціи (т. ѳ. заявленія, что она считаетъ обязатель¬ 
ство исполненнымъ), то она этого сдѣлать пѳ можетъ. 

86 Мы пріобрѣтаемъ не только сами, но также и черезъ 
тѣлъ, которыхъ мы имѣемъ въ пашей отеческой и супру¬ 
жеской власти, или въ кабалѣ; мы пріобрѣтаемъ равнымъ 
образомъ посредствомъ тѣхь рабовъ, которыми мы вла¬ 
дѣемъ па основаніи узуфрукта, и черезъ свободныхъ лю¬ 
дей и чужихъ рабовъ, которыми добросовѣстно обладаемъ. 
Разсмотримъ внимательно о каждомъ изъ нихъ. 

87 И такъ все то, что пріобрѣтаютъ ваши подвластныя 
дѣти, равнымъ образомъ и то, что подучаютъ въ собствен¬ 
ность наши рабы посредствомъ манципаціи, передачи или 
на основаніи стипуляціи или какимъ-либо другимъ спосо¬ 
бомъ, все это достается намъ, такъ какъ находяіційся въ 
нашей власти ничего своего имѣть не можетъ; и потому, 

если бы онъ былъ назначенъ наслѣдникомъ, то не ииаче, 
какъ по нашему приказанію, можетъ принять наслѣдство; 

§ 86. 87 = Ь. 10. рг. Р. 41, 1. рг. X 2, 0. Са]'. 1. 52. Іі 1.163-167. ІИр. 

XIX. 18-21. РапІ. 8. К. V. 8. Ь. 70. О. 29, 2. 
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поп роіезі; еізі іпЬепііЬиз поЬіз аіііегіі, Ьегейііаіет поЬіз 
«кЦитіиг ргоіпсіе аЦие зі поз ірзі Ьегейез іпзіііиіі еззе- 
шиз; еі сопиепіепіег зсііісіі Іе^аіипі рег ео8 поЬіз ай- 
циігііиг. 

88 Бит іатеп зсіатиз, зі аііегіаз іп Ьопіз зіі зегииз, 
аііегіиз ех іиге ^иі^і^ітп> ех отпіЬиз саизіз еі воіі рег 
еиш айциігі, оиіиз іп Ьопіз езі. 

89 Коп зоіиш аиіет ргоргіеіаз рег еоз ^иоз іп роіезіа- 
іе ІіаЬешиз аііцііігііиг поЬіз, зей еііат роззеззіо; сиіпз 
епіш геі роззеззіопет айеріі йіегіпі, ій поз роззійеге 
иійетиг- ипйе еііат рег еоз изиса,ріо ргосейіі. 

90 Рег еаз пего регзопаз циаз іп тапи тапсіріоие Ьа- 
Ьетиз, ргоргіеіаз ^иійет айциігііиг поЬіз ех отпіЬиз 
саизіз зісиі рег еоз циі іп роіезіаіе позіга зипі; ап 

и если оиъ по нашему приказанію приметъ, то наслѣдство 
пріобрѣтается намъ, совершенно такъ, какъ еслибы мы са¬ 
мо было наслѣдниками; сообразно этому, мы черезъ видъ 
пріобрѣтаемъ тоже отказы. 

88 Мы должны однако знать, что если рабь составляетъ соб¬ 
ственность одного по преторскому праву, а другого по кви- 
ритскому, то по всѣмъ законнымъ основаніямъ черезъ это¬ 

го раба пріобрѣтается только для того, кому онъ принадле¬ 
житъ по преторскому праву, (кто пользуется бонитарнымъ 
обладаніемъ). 

89 Чревъ тѣхъ, кого мы имѣемъ во власти, пріобрѣтаемъ 
мы не только собственность, но и владѣніе; ибо какая бы 
ни была вещь, владѣніе которой они пріобрѣли, владѣльца¬ 
ми вещи признаемся мы, слѣдовательно чрезъ нихъ течетъ 
и срокъ давности. 

90 Черезъ тѣхъ лицъ, которыхъ мы имѣемъ въ нашей су¬ 
пружеской власти или въ кабалѣ, мы пріобрѣтаемъ право 
собственности ио всѣмъ законнымъ основаніямъ, равно какъ 

§ 88. Ср. Саі. I. 54. III. 166. 

§ 89 = ѣ. 10. § 2. Ь. 41, 1. § 3. Д. 2, 9. 

§ 90. Ср. Ь. 54. § 4. Б. 41, 1. Ь. 1 § 2. И. 6, 1. 
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аиіеш роззеззіо а<ЦиігаІиг, ^иаегі зоіеі, ^иіа ірзаз поп 
рОЗЗІёеПШЗ. 

91 Бе Іііз аиіеш зегиіз іп циіЬиз Іапіиш изитітисіит 
ЬаЬетив, ііа ріасиіі, иі циіс/циіё ех те позіга иеі ех 
орегіз зиіз а^иігапЦ іё поЬів а^иігаіиг; циоё иего ех- 
Іга еаз саизаз, іё аё ёошіпит ргоргіеіаііз регііпеаі. ііа- 
^ие зі іѳіе веги ив Ьегев іпзіііиіиѳ зіі Іе^аіитиѳ циоё оі 
ёаіит ГиегіЦ поп тіііі зеё ёошіпо ргоргіеіаііз аё- 

•циігііиг. 
92 Іёет ріасеі ёе ео циі а поЬіз Ьопа Гіёе роззіёеіиг, | 

віие ІіЬег зіі зіие аііепиз зегииз. ^иоё епіт ріасиіі ёе 
изиігисіиагіо, іёет ргоЬаІиг еііаш ёе Ьопае Яёеі роз- 
зеззоге. і^ие циоё ехіга ёиаз ізіаз саизаз аёциігііиг, 
іё иеі аё ірзит регііпеі, зі ІіЬег езі, иеі аё ёошіпит, 
зі зегииз езі. 

и черезъ тѣхъ, которые подчиняются нашей отеческой вла¬ 
сти; но опрашивается, пріобрѣтаемъ ли мы также владѣ¬ 
ніе, такъ какъ мы этими лицами собственно не владѣемъ. 

91 Относительно же тѣхъ рабовъ, которыми мы пользуемся 
па правѣ узуфрукта, постановлено такъ: все то, что они 
пріобрѣтутъ съ помощью нашихъ вещей или своими соб¬ 

ственными работами и трудами,—все это идетъ въ нашу 
пользу, а то, что они получатъ всякими другими способа¬ 
ми пріобрѣтенія принадлежитъ господину собственности. 
Слѣдовательно, если такой рабъ будетъ назначенъ на¬ 
слѣдникомъ, или что-либо будетъ ему отказано, то онъ 
пріобрѣтаетъ не для меня, а для хозяина вещи. 

92 То же постановляется и о томъ, кѣмъ мы добросовѣстно 
владѣемъ* будетъ ли онъ свободный человѣкъ, или чужой 
рабъ, ибо чтб постановлено о иользовладѣЛьцѣ, то же са¬ 
мое касается и добросовѣстнаго владѣльца. Такимъ обра¬ 
зомъ, все, что пріобрѣтается помимо вышеупомянутыхъ 
двухъ случаевъ, то принадлежитъ или самому пріобрѣта¬ 
телю, если онъ лицо свободное, или господину, ежели одъ 
(пріобрѣтающій) рабъ. 

§ 91—93 = Ь. 10. § 3-5. Б. 41,1. §§ 4. 5. Л. 2, 9. 

Инст. Гая. 10 
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93 • 8е<1 ві Ьопае йсіеі ро$т$ог еит1) иаисерегіі зеі'иит, 
циіа ео тосіо (Іотіпиз Яі, ех отпі саива рег еит віЬі а<1- 
циігеге роісзі. изиГгисІиагіиз иего изисареге поп роі- 
езі: ргітит ^иіа поп розвиіеі, ве<2 ЬаЬеІ іиз иІегиЗі- 
Ггиетіі; Деіпсіс циіа ѳсіі аііепот вегипт езве. 

94 Бе іііо циаегііиг, ап рег ешп зегиит, іп ^ио ивит- 
Ггисіит ЬаЪетиз, роввівеге аЦиат гет еі изисареге 
ровзгтиз, диіа ірзит поп роззніетиз. рег еит иего, 
^иетЪопай<^е ровзі(]етиз, зіпегіпЬіо еі роззійеге еі йзи- 
сареге роззитиз. к^иітиг аиіет іп иігіиздие регзопл 
зесип(1ит йейпіііопет2) ^иат ргохмпе ехрозиітиз, ісі 

93 Но когда добросовѣстный владѣлецъ давностью пріо¬ 
брѣтетъ этого раба въ собственность, то онъ можетъ вся¬ 
кимъ законнымъ способомъ черезъ него пріобрѣтать, такъ 
какъ онъ такимъ путемъ дѣлается собственникомъ; имѣю¬ 
щій же право пользовладѣнія не можетъ пріобрѣсти дав¬ 
ностью, во-первыхъ потому, что онъ не владѣетъ имъ, 

а только имѣетъ право употребленіи и пользованія, во-вто¬ 
рыхъ потому, что онъ знаетъ, что рабъ — чужой. 

94 Спрашивается, можемъ ли мы черезъ раба, состоящаго 
въ нашемъ полномъ пользованіи, владѣть какою-нибудь 
вещью или пріобрѣсти таковую путемъ давности, такъ 
какъ мы не владѣемъ самимъ рабомъ; черезъ того же ра¬ 

ба, которымъ добросовѣстно владѣемъ, мы безъ сомнѣ¬ 
нія можемъ и владѣть и пріобрѣсти посредствомъ дав¬ 
ности. Впрочемъ мы говоримъ, по отношенію къ тѣмъ 
и другимъ, въ смыслѣ опредѣленія, которое мы только что 
изложили, т. е. если рабы пріобрѣтутъ что-либо посред- 

§ 94. Ср. $ 4. 3. 2,9. 

*) О которомъ идетъ рѣчь въ § 92. Студ. читаетъ: веб. Ъ. і. ров. сит 
(сомнительно) пвпсерегіі вегѵшп. 

*) Гешенъ, Бэкиніъ, Гушке читаютъ: Іочиіпшг аиіет іп иігіивчие регвопа 
весппбит Аіяііпсіюпет, чиат ргохіте ехровиітив. Студемундъ вставилъ сло¬ 

во <іе/іпШопет вмѣсто сІШіпсІіопет, ва что ухе Шрадеръ указывалъ въ 
своемъ замѣчаніи къ $ 4. 3. 2, 9: (іе/іпіііопет еІедапПав Гогвап ірві (ЭДо гевіі- 

Іпепбит. 
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езі зі <\Ш ех ге позіга иеі ех орегіз яиіз ас^иігапі, 
і<1 поЪіз айцишіиг. 

95 Ех Ыз аррагеі рег НЬегоз Ьотіпез ^ио8 педие іигі 
позіхо зиЬіесІоз ІіаЬетиз, г^ие Ьопа ййе роззійетиз, 
Нет рег аііепоз зегиоз іп циіЬиз ^иѳ изатГгисІит 
ЬаЬетиз пе^ие іизіага роззеззіопега, пиііа ех саиза по¬ 
Ьіз а<Циігі роззе. еі Кос еві уиод, ѵиідо йісііиг рег ехіга- 
пеат регзопат поЬіз асЦиігі поп роззе.1) іапіит йе роз- 

зеззіопе циаегііиг, ап рег ІіЬегат реі'зопат | поЬіз ай- 
^иі^аіа^.,). 

96 Іп затта зсіепйит езі /аз ^иг іп | роіезіаіѳ тапи 

отвомъ нашей вещи или благодаря своимъ собственнымъ 
трудамъ, то это пріобрѣтается для насъ. 

95 Изъ этого видно, что мы не можемъ пріобрѣтать ника¬ 
кимъ образомъ посредствомъ свободныхъ людей, которыхъ 
мы не имѣемъ въ нашей власти и которыми не владѣемъ 
добросовѣстно, равнымъ образомъ посредствомъ чужихъ 
рабовъ, въ которыхъ мы не имѣемъ ни права пользовладѣ¬ 
нія, ни законнаго владѣнія, ни въ какомъ случаѣ мы ниче¬ 
го не пріобрѣтаемъ. Въ этомъ-то смыслѣ и говорится обы¬ 
кновенно, что чрезъ постороннее (третье) лицо мы ничего 
не пріобрѣтаемъ; только относительно владѣнія возни¬ 
каетъ вопросъ, можемъ ли мы пріобрѣсти владѣніе черезъ 
свободное лицо. 

96 Вообще слѣдуетъ знать, что тѣмъ, которые состоятъ 
въ нашей отеческой или супружеской власти, или въ ка- 

§ 95 = § 5. X 2, 9. 

§ 96. Ср. (ЭД. II. 87. 

*) Чтеніе Студемунда не согласуется съ мнѣніемъ Салинъи (Вевііг 
§ 26. поі. 1), который полагаетъ, что пріобрѣтеніе владѣнія посредствомъ по¬ 

сторонняго лида (ѳхігапеа регаопа) практиковалось уже во время Лабеона. 

*) Этотъ вопросъ рѣшаютъ ясно Зеѵегпв и Апіооіпа (Гг. 1. С. 7, 32): рег 
ІіЬегат регвопат І#погапіі дподпе аедпігі роааеваіооет еі ровЦпат всіепііа 
Ыегѵеиегіі, ивпеаріопіа сопсІШопет іпсЬоагі ровае, іат гаііопе лШііаіІа диат 
іпгіа ргійет /есерйіт еві. Ср. ІЛр. Гг. 11. § 6 Э. 13, 7: веб пес тпШ, дпоб соп- 

вГНоіит еві аЬ ітрегаіоге повСго ровве рег ІіЬегат регзопат роввеваіопет 
асЦиігі. 
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шапсіріоое зипі, піЬгіІ іп іиге сеёі роззе: спга епіш ізіа- 
гиш регзопагит піЪіІ зииго еззѳ роззіі, сопиепіепз езі 
всііісѳі, іи піЬіІ $иит еззе іп іиге иіпёісаге роззіпі. 

97 (Насіепиз) Іапіізрег асітопиіззе зийісіі циетаёто- 
(іит зіп^иіае гез поЫз аЛциігапІиг. пат Іе^аіогит іиз, 
^ио е( ірзо зіп^иіаз гее асіциігітиз, оррогіипіпз аііо 
Іосо геіегетиз. иісіеатиз іи^ие пипс ^иіЬив гооёіз рег 
ипіиегзііаіеш гез поЬіз агіциігапіиг. 

98 8і сиі Ьегегіез Гасіі зітиз, зіие сиіиз Ьопогит 
роззеззіопет реііегітиз, зіие сиіиз Ъопа етегі- 
тиз, зіие ^иет асіоріаиегітиз1), зіие чиат іп та- 

балѣ, ничего передъ (судящимъ) магистратомъ устуиать 
нельзя, а такъ какъ у этихъ лицъ собственного имущества 
быть не можетъ, то конечно они но могутъ виндицировать 
что-нибудь исковымъ иорндкомъ, какъ собственность. 

97 Пока довольно, что доселѣ высказано о томъ, какимъ 
образомъ пріобрѣтаются для насъ отдѣльныя вещи; ибо 
право отказовъ, по которому тоже пріобрѣтаются для насъ 
отдѣльныя вещи, удобнѣе будетъ изложить въ другомъ 
мѣстѣ. Тѳиерь же разсмотримъ, какими способами пріо¬ 
брѣтаются вещи въ совокупности. 

98 Бели мы сдѣлались чьими-либо наслѣдниками или бу¬ 
демъ домогаться владѣнія наслѣдственнымъ имущест¬ 
вомъ (на основаніи преторскаго эдикта), или ежели мы 
пріобрѣли путемъ покупки чужое имѣніе, или когда мы 
кого-либо усыновили, или подчинили какую-либо жен- 

§ 97—100 = § 6. 3. 2, 9. 

1) До Студемунда всѣ толкователи писали: віѵе цпега асігозаѵегіпшв, 

ссылаясь па § 6. 2, 9., но они забывали, что прежде усыновленіе въ тѣс¬ 

номъ смыелѣ (сіаііо іп агіорМопеш) считалось тосіиз асциігепйі рег ппіѵегзііа- 

іега. Поправка Студ.: яіѵе циет асіоріаѵегітиз вполнѣ умѣстна и подтверж¬ 

дается § 83. Ш: іп аборііопет ее бе<Ж. Всѣ новѣйшіе издатели Гаевыхъ 
Институцій приняли редакцію Студ., ва исключеніемъ Гнейста, который по 
прежному читаетъ: віѵс циеш айгодаѵегітив, имѣя въ виду слова Институцій 
Юстиніана (§ 1. Л. Ш. 10): сит раіегіатіііаа зеве іп аггодоНопет <Ш. 
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пшп иі ихогет гесерегітиз, е.іиз гез а<1 поз Ігапз- 
еипі. 

99 Ас ргіиз 4е ЬегейіІагіЪиз «іізрізсіатиз, циагит 4и- 
ріех сопёісіо езі: пат иеі ех Іезіатепіо иеі аЬ іпіезіа- 
ю а4 поз регііпепі. 

100 Еі ргіиз езі иі 4е Ьіз 4іярісіатиз, циае поЬіз ех Іез- 
Іатепіо оЬиепіипІ. 

101 Тезіатепіогит аиіет §епега іпіііо 4ио Гиегипі: пат 
аиісаіаііз сотііііз Іезіатепіига ІасіеЬапІ, циае сотіііаЬіз 
іп аппо Іезіатепііз Гасіепсііз сіезііпаіа егапі, аиі іп рго- 
сіпсіи, і4 езі сит ЬеШ саива агта зитеЬапІ1); ргосіпсіиз 
езі епіт ехреёііиз еі агтаіиз ехегсііиз. аііегит ііацио 
іп расе еі іп оііо ІасіеЬапІ, аііегит іп ргоеііит ехііигі. 

щиву нашей супружеской власти, то имущество этихъ 
лицъ переходитъ къ намъ. 

99 Прежде разсмотримъ о наслѣдствахъ. Свойство ихъ 
двоякое: наслѣдства переходятъ къ намъ или по завѣща¬ 
нію, или ііо закону. 

100 Сначала поговоримъ о тѣхъ, которыя переходятъ къ 
намъ по завѣщанію. 

101 Въ началѣ были въ употребленіи два рода завѣщаній: 
завѣщаніе составляли или передъ лицомъ всего народа въ 
куріальныхъ собраніяхъ, созывавшихся для этой цѣли 
дважды въ годъ или передъ вступленіемъ въ походъ, т. е. 
тогда, когда для войны брались за оружіе и намѣревались 
идти въ сраженіе. Словомъ ргосіпсіпв обозначалось во¬ 
оруженное войско, готовое къ бою. И такъ одни завѣща¬ 
нія составлялись во время мира и покоя, а другія—передъ 
выступленіемъ на поле сраженія. 

§ 101—103. Ср. § 1. 2, 10. Шр. XX. 2. Ь. 1. О. 28,1. <3е11. VI. 12. XV. 27. 

Сісего, йе паі. де о г. II. 3. 

*) Другіе читаютъ: сит Ъеііі саива аЛ ридппт іЬапІ. Поправка Сту- 

демунда согласуется болѣе съ слѣдующими словами: ргосіпсіия ея! епіт и вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ устраняется вопросъ, предлагаемый Ассеномъ (адпоі. ад. Саі. 
Іпві. II. р. 67): ап и^^аат аііиіп оЪ саияат іѵегіі тііся ад рп#пат, циат 
Ъеііі саива? 
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102 Ассеззіі іеіпйе іегііит | ^епиз іезіатепіі, ^иой рег 
аез еі ІіЬгагп а^ііиг: циі пе^ие саіаііз сотііііз1) пецие 
іп ргосіпсіи іезіатепіит Яесегаі, із зі зиЬНа тогіе иг^ие- 
Ьаіиг, атісо ІатіИат зиаш, И езі раігітопіит зиит, 
тапсіріо <1аЪаі, еипкіие го^аЬаі, ^оісI сиіцие розі тог- 
іет зиат йагі иеііеі. цш><1 Іезіатепіиш (Іісііиг рег аез 
еі ІіЬгат, зсііісеі циіа рег тапсіраііопет рега^ііиг. 

103 8е<1 Ша ^иіДет сіио ^епега Іезіатепіогит іп сіезие- 
іи<1іпет аЬіегипІ; Ьос иего зоіит циоё рег аез еі НЬгат 
йі, іп изи геіепіит езі. вше пипс аігіег огйіпаіиг циат 
оііт зоіеѣаі. папцие оііт Гатіііае етріог, і<1 езі ^иі 
а іезіаіоге Йатіііат ассіріеЬаі тапсіріо, Ьегеёіз Іосит 
орііпеЬаі, еі оЬ ісі еі тапёаЬаі іезіаіог, циісі сиіцие розі 
тогіет зиат ёагі иеііеі; пипс иего аііиз Ьегез іезіа- 

102 Позднѣе вошелъ въ обычай третій родъ завѣщаній—по¬ 
средствомъ вѣсовъ и мѣди. Бели кто не составилъ завѣ¬ 
щанія ни въ куріальныхъ собраніяхъ, ни на полѣ сраженія 
то, въ случаѣ если ему неожиданно стаор угрожать 
смерть, онъ передавалъ въ мавципаціонной формѣ другу 
(постороннему лицу) свое семейство, т. е. свое имущество 
и просилъ его распредѣлить имѣніе согласно его послѣдней 
волѣ. Этотъ видъ завѣщанія * называется завѣщаніемъ 
посредствомъ вѣсовъ и мѣди, конечно, потому, что совер¬ 

шается посредствомъ торжественной продажи. 

103 Но первые два рода завѣщанія съ давнихъ временъ вы¬ 
шли изъ употребленія; послѣдній же видъ завѣщанія, ко¬ 
торый совершается посредствомъ вѣсовъ и мѣди, оставал¬ 
ся. Разумѣется, что теперь онъ совершается иначе, чѣмъ 
прежде, когда тотъ, который посредствомъ мнимой про¬ 
дажи пріобрѣталъ отъ завѣщателя имущество, занималъ 
мѣсто наслѣдника, и поэтому завѣщатель объявлялъ ему, 
чтб хотѣлъ бы дать каждому послѣ своей смерти. Теперь 
же назначается въ завѣщаніи одинъ наслѣдникъ, который 

0 Т. е. собранія, торжественно созываемыя (саіаге) жрецами. СогаШа 
саіаіа были куріальныя собранія (Оеіі. 15. 25) а не цѳнтуріятскія. 
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тепіо іпвіііиііиг, а ^ио еііат Іе^аіагві^иипіиг1), аііиѳ 
(іісіз ^гаііа ргоріег иеіегіз «пііаііопет Гатіііае етріог 
аеШЬеІиг. 

104 Еа^ие гез ііа а^ііиг: ^иі іші Іезіатепіит, а^ЬіЬіІіз, 
зісиі іп сеіегіз 7лапсіраІіопіЬиз,ѵ ІезІіЬиз сіиіЬиз Кота- 
піз риЬегіЪиз еі НЬгіреікІе, розЦиат ІаЬиІаз Іезіатеп- 
іі зсгірзегй, тапсіраі аіісиі (іісіз ^гаііа іатіііат зиат; 
іп цгга ге Ьіз иегЫз €аті1іае етріог иіііиг: гаміілам 

РЕСУШАМрБЕ ТѴАМ еѴшО МАМБАТЕЬА СѴ5ТОБЕЬА(}ѴЕ 

МЕА (ЕХ ІѴКЕ (}ѴІКІТІѴМ Е55Е АІО, ЕА(2Ѵе), (2ѴО ТѴ 

ІѴКЕ ТЕЗТАМЕ1ЧТѴМ | ГАСЕКЕ Р055ІЗ ЗЕСУИБУМ ЬЕСЕМ 

рѵвысам, нос аеке, *) еі иі ^иі<1ат агіісіппі аеиеа(2ѵе 

ывка, Езто міні емрта; беішіе аеге регсиііі ІіЬгат, 

обременяется отказами а другой принимается въ качествѣ 
мнимаго покупщика наслѣдственнаго имѣнія по аналогіи 
съ древнимъ правомъ. 

104 Вся процедура совершается такимъ образомъ: въ при¬ 
сутствіи приглашенныхъ по этому поводу пяти свидѣте¬ 
лей, совершеннолѣтнихъ гражданъ, и вѣсовщика, какъ и въ 
другихъ манципаціонвыхъ сдѣлкахъ, составляющій завѣща¬ 
ніе уступаетъ посредствомъ мнимой продажи свое имуще¬ 
ство постороннему лицу, причемъ послѣдній, т. е. покупа¬ 
тель имущества произноситъ слѣдующія слова: „я утверж¬ 
даю, что твоя семья и имущество твое, по квиритскому 
праву, находятся подъ моей опекой и моимъ надзоромъ,а по 
этому праву, по которому ты можешь составить завѣща¬ 

ніе, все это покупается мною за цѣну наличной мѣди,“какъ 
нѣкоторые прибавляютъ „мѣдныхъ вѣсовъ"; потомъ онъ 

§ 104. Ср. ІЛр. XX, 2. 9. Івійог. Ог. V. 24. § 12. Оаь 1.119. 

0 Гасснеръ эту фразу передаетъ по русски такъ: назначается одинъ 
наслѣдникъ, нѣмъ даже легаты оставляются, а другой употребляется въ ка¬ 

чествѣ покупщика семьи. Такой переводъ искажаетъ смыслъ. Наслѣдникъ 
вдѣсь не оставляетъ отказовъ, во его обременяютъ отказами. 

*) Пространно говоритъ объ этой торжественной формулѣ Гушке въ 
ЗЫПеп. I. р. 245. 8аІкою»Ыу іи О а). II. 104. ср. р. 12 этого изданія. 
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і<Цие аев <Ы ІезШогі иеіик ргеііі Іосо; сІеЫе Іезіаіог 
іаЬиІаз іѳзіашепіі Іепепз На <1ісЦ: наес іта ѵт ш ніз 

ТЛВШЛЗ СЕКІ30ѴЕ ЗСКІРТА ЗУЯТ, ІТА БО, ІТА І.ЕСО, 

• ІТА ТЕ5ТОК, ІТАОѴЕ ѴОЗ <}ѴІКІТЕЗ, ТЕЗТШОИІѴМ МІНІ 

рекніветоте; еі Ьос Дісііиг пипсираііо: пипсираге еві 
епіш раіат потіпаге, еі вапс Ц’.іае Іезіаіог зресіаіііег 
іп іаЬиІіз Іезіатепіі зсгірзепЧ, еа иідеіиг ^епегаіі зег- 
шопе потіпаге аЦае сопйгтаге. *) 

105 Іп ІевІіЬив аиіет поп (ІеЬеІ із еззе циі іп роіевіаіе 

прикасается мѣдью къ вѣсамъ и отдаетъ ее завѣщателю, 
какъ бы означая покупную цѣну. Тогда завѣщатель, держа 
въ рукѣ актъ завѣщанія произноситъ слѣдующее: „все 
такъ,какъ это наиисано въ этомъ завѣщаніи на восковыхъ 
дощечкахъ, я даю, распоряжаю, свидѣтельствую, да и вы, 
квириты, будьте свидѣтелями11. Этотъ актъ называется ппп- 
сираІіо,что значитъ публично заявлять въ торжественныхъ 
словахъ, и конечно всѣ отдѣльныя предсмертныя распоря¬ 
женія, которыя помѣщаются въ завѣщаніи, наслѣдодатель, 
какъ видно, публично заявляетъ и подтверждаетъ тор¬ 

жественно ихъ силу въ общей формулѣ. 

105 . Въ числѣ свидѣтелей, однако, не долженъ быть тотъ, 

§ 105. Ср. §§ 9.10. X 2,10. 

!) Завѣщатель продавалъ мнимымъ образомъ свое наслѣдственное 
имущество такъ называемому Гашіііае етріог для того, чтобы затѣмъ въ 
торжественныхъ словахъ (шшсираМо) возложить на него выполненіе заклю¬ 

чающихся въ іаішіае іезіатепіі предсмертныхъ распоряженій. Покупатель 
формально занималъ мѣсто наслѣдника (ЬегейІз Іосо); чревъ посредство на- 

слѣдника-покупателя малолѣтніе наслѣдники получаютъ наслѣдство. Съ дру¬ 

гой стороны Гашіііае епіріог обязуется исполнить всѣ распоряженія наслѣдо¬ 

дателя и представить отчетыпо наслѣдственному имуществу. Однимъ сло¬ 

вомъ — покупатель есть исполнитель завѣщанія (душеприкащикъ), но вмѣ¬ 

стѣ съ тѣмъ мандатарій завѣщателя. Такъ было по древнему римскому 
праву (оііт). Но при Гаѣ Гашіііае етіог занималъ въ обрядѣ роль простаго 
свидѣтеля, привлекался ради формы и не считался уже наслѣдникомъ. 

Съ тѣхъ поръ манципаціонноѳ завѣщаніе теряло свой прежній характеръ 
и становилось все болѣе и болѣе дѣйствительнымъ завѣщаніемъ, т. е. объяв¬ 

леніемъ воли на случай смерти, причемъ сдѣлалось необходимымъ назначеніе 
наслѣдника, какъ преемника личности наслѣдодателя. 
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езі ааі іатіііае етіогіз аиі ірзіиз ІезЫогіз, ^ша 
ргоріег иеіегіз іигіз іпіііаііопет Іоінт Кос педоііига 
^ио<1 а^ііиг іезіатепіі огЛпапёі дгаііа, сгедііиг іп- 
іег іатіііае етріогет ааі еі іезіаіогет; ^шрре 
оііт, иі ргохіте (ііхітиз, із ^иі іатіііат Іезіаіогіз 
талсіріо ассіріеЬаІ, Ьегейіз Іосо егаі; іи^ие гергоЬаІит 
езі іп еа ге Ношезіісат Іезіітопіигп. 

106 ІІп<іе еі зі із циі іп роіезіаіе раігіз езі, іатіііае 
ешріог а<1ЬіЬіІиз зіі, раіег еіиз Іевііз еззе поп роіеві; ас 
пе із циідегп циі гп еаііеш роіезіаіе езі, иеіиі (гаіег 
еіиз. зесі зі ЯНиз іатіііае ех сазігепві ресиііо розі тіз- 
зіопет Іасіаі Іезіатепіит, пес раіег еіпз гесіе Іевііз | 
агіЬіЬеІиг пес із ^иі іп роіезіаіе раігіз езі. 

107 Бе ІіЬгірепсіе ежіет, циае еі <1е ІезІіЬиз ёісіа еззе 
Іп1е11е§еітіз; пат еі із Іезііит питего езі. 

кто состоитъ подъ властью пріобрѣтателя наслѣдственна¬ 
го имущества или самого завѣщателя, такъ какъ по аналогіи 
древняго нрава принято, что весь этотъ актъ совершается 
ради составленія завѣщанія между покупщикомъ наслѣд¬ 
ственнаго имѣнія и завѣщателемъ (т. е. между живыми), 
такъ какъ пѣкогда, какъ выше сказано, тотъ, кто пріобрѣ¬ 
талъ имущество завѣщателя посредствомъ мнимой прода¬ 
жи, формально занималъ мѣсто наслѣдника. Поэтому не 
имѣетъ значенія свидѣтельство лицъ, принадлежащихъ къ 
одной и той же фамиліи. 

106 Поэтому отецъ лица, состоящаго подъ отеческою властью 
и купившаго наслѣдственное имущество, не можетъ быть 
свидѣтелемъ и даже другое лицо, которое въ этой же власти 
находится, нпр. братъ. Если бы даже сынъ семьи, вышедшій 
въ отставку, сдѣлалъ предсмертныя распоряженія относи¬ 

тельно имущества пріобрѣтеннаго въ военной службѣ, то 
и тогда онъ не можетъ пригласить ни отца въ качествѣ 
свидѣтеля, ни лицо, пребывающее подъ властью этого отца. 

107 Все, что мы выше сказали о свидѣтеляхъ, относится так¬ 
же къ вѣсовщику, такъ какъ и онѣ причисляется къ числу 
свидѣтелей. 

§ 106. Ср. ІЛр. XX. 4. 5. Ь. 20. § 2. V. 28, 1. 

§ 107. Ср. С. Аеііав ар. Ргіасіао. 8. р. 792. Р. 



154 [П, 108-109. 

108 Із пего цпі іп роіезіаіе ЬегеДіз аиі Іе^аіагіі езі, 
спіизие Ііегез ірзе аиі Іе^аіагіиз іп роіезіаіе езі, ^ш- 
Чиѳ іп еіизйеш роіезіаіе езі, ас/ео Іезііз еі НЪгірепз ас?- 
ЬіЬегі роіеві, иі ірзе ^ио^ие Ьегез аиі Іе^аіагіиз іиге 
асІЬіЬеапІиг. зе<і Іатеп цшхіасі Ьегесіега регііпеі цищие 
іп еіив роіезіаіѳ езі сиіизие із іп роіезіаіе егіі, тіпіше 
Ьос іиге иіі сІеЪетиз. 

БЕ ТЕ8ТАМЕМТІ5 МІІЛТѴМ. 

109 8ес2 Ьаес сіііі^епз оЬзегааІіо іп огсііпапсіів Іезіатеп- 
ІІ8 шіІіІіЬиз ргоріег пітіат іпрегіііат сопзгіІиІіопіЬив 
ргіпсірит гетіззаезі. пап^иагаиіз пе^ие1е;і^ітат пи- 
шѳгит Іезііит асШЬиегіпІ пе^иѳ иеп(іі(1егіпІ Гашіііаш, 
пе^иѳ пипсираиегіпі Іезіатепіиш, гесіе піЬіІотіпиз Іев- 
Іапіиг. 

108. Тотъ, кто состоитъ во власти наслѣдника иди отказо- 
приниматедя, также и тотъ, во власти котораго остается 
и самый наслѣдникъ илѳгатарій, равно и каждый, кто нахо¬ 
дится подъ этой властью, можетъ занимать мѣсто свидѣ¬ 
теля и вѣсовщика. Это право свидѣтельствовать служитъ 
даже самому наслѣднику и отказоііринимателю. Однако ни 
наслѣдникъ, ни тотъ, кто находится въ его власти, ни лицо, 
въ чьей власти остается самъ наслѣдникъ, не должны поль¬ 

зоваться этимъ правомъ. 

О ЗАВѢЩАНІЯХЪ СОЛДАТЪ. 

109 Отъ обязанности соблюдать при составленіи завѣщаній 
вышесказанныя формы освобождены императорскими ука¬ 
зами воины, по причинѣ чрезвычайной ихъ неопытности; 

поэтому ихъ завѣщаніе считается дѣйствительнымъ во вся¬ 
комъ случаѣ, хотя бы они и не призвали законнаго числа 
свидѣтелей и не продали наслѣдственнаго имущества мни¬ 
мымъ образомъ и не заявили бы торжественно о своей по¬ 

слѣдней водѣ. 

§ 108. Ср. §§ 10.11. д. ии сП. 

§ 109 = рг. 3. 2, 11. 
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110 Ргаеіѳгеа регшівзпт еві іів е( реге&гіпов еі Ьаііпоз 
іовіііпеге Ьегеёев пеі іів Іе&аге; сшп аііі^иіп реге&гіпі 
^икIет гаііопе сіиііі ргоЫЬеапІиг сареге Ьегейііаіет 
1е§аІацие, Ьаііпі пего рег Іе^ет Іипіат. 

111 СаеІіЪев цшх)ае цаі Іе^е Іиііа Ьегесіііаіет Іе^аіа- 
^^1е сареге иеіяпіиг; Нет огЬі, Ы еві ^иі НЬегов поп 
ЬаЪепІ, чиов Іех | Рарга ріив уиат іітгйіаз рагіез Не- 

гесіііаііз Іедаіогилщие сареге ѵеіаі, ех тйіНз Шіатепіо 
зоШит саріипі. ’)-|- 

--ѵѵ. 2 —21.- | 
112 . | ех аисіогііеіе сііиг НаАгіапі 

зепаіш сотиііит /асіит езі, <ріо регтшит е$і са- 

110 Кронѣ того, воинамъ позволено назначать себѣ наслѣд¬ 
никами и иностранцевъ и латинскихъ гражданъ или оста¬ 
влять имъ отказы, между тѣмъ какъ прежде иностранцы 
по гражданскому праву не могли пріобрѣтать ни наслѣд¬ 
ства, ни отказовъ, Латиняне же лишены были этого нрава 
по закону Юнія. 

111 Также холостые, которымъ законъ Юлія запрещаетъ 
принимать наслѣдство и отказы, равнымъ образомъ без¬ 
дѣтные, которые по Паипіеву закону не могутъ пріобрѣ¬ 
тать болѣе половины наслѣдства или отказовъ *), полу¬ 
чаютъ по завѣщанію солдатъ все имущество. 

112 Но по сенатскому постановленію, изданному на основа¬ 
ніи распоряженія Адріана, позволено было женщинамъ безъ 

$ 110. Ср. Ь. 13. § 2. Ю. 29,1. Ь. 5. С. 6, 21. 

§ Ш. Ср. ІЛр. XVII. 1. XXII. 3. 

$ 112 Ср. Раиі. III. 4а § 1. 

') Здѣсь редакторъ русскаго перевода не потруднлся надъ тѣмъ, что¬ 

бы продумать смыслъ § 111 н точнымъ способомъ передать мысль автора. 

Расснерь пишетъ: тѣ, которые дѣтей нѳ имѣютъ, получаютъ наслѣдство 
только по завѣщанію солдатъ. Тутъ неправильно повито: воіібат, вслѣд¬ 

ствіе чего совершенно ясная латинская фраза становится замысловатой н не¬ 

правильной въ русскомъ переводѣ. 

*) Тоже, по всей вѣроятности, относилось къ раіег аоіііагіаа, т. е. 

имѣвшему дѣтей, во овдовѣвшему (ІЛріап. XIII). 
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рііе поп тіпиіів /етіпіз еііат віпе соетрііопе &$іа- 
шепіигп іиіоге аисіоге Гасеге, зі тойо поп тгпогез еззепі 
аппогиш хн, ѳсііісеі иі циае Іиіеіа ІіЬегаІае поп евзепі, 
Іиіоге аисіоге Іезіагі беЬегепІ. 

113 Ѵійепіиг ег^о гпеііогіѳ сопгіісіопів еввѳ іетіпае циат 
тазсиіі; пат тавсиіив тіпог аппогит хші Іевіатеп- 
Іит Гасеге поп роіеві, еііагоѳі іиіоге аисіоге Іезіатеп- 
Іит Гасеге иеііі, Гетіпа иего рові хн аппит1) Іевіа- 
тепіі Гасіепбі іиз папшсііиг. 

114 І^ііиг ві ^иаегатив ап иаіеаі Іевіатепіит, іпргі- 
тіз айиегіеге йеЪетив ап ів, чиі і<1 Гесегіі, ЬаЬиепЧ 
Іевіатепіі Гасііопет; Деіпсіе, ві ЬаЪиегіІ, і^иігетиз 

совершенія коэмціи, составлять завѣщаніе, но при участіи 
опекуна, если только онѣ были нр моложе 12 лѣтъ, это 
значитъ, что женщины, не освобожденныя изъ подъ опеки, 
должны были составлять завѣщаніе ири содѣйствіи опекуна. 

113 Повидимому, женщины находились въ лучшихъ усло¬ 
віяхъ, чѣмъ мужчины; именно мужчина, моложе 14 лѣтъ, 
составлять завѣщанія не можетъ, даже при участіи опеку¬ 
на; женщина же можетъ, ибо она, достигнувъ двѣнадцати¬ 
лѣтняго возраста, пріобрѣтаетъ право составлять завѣ¬ 

щаніе. 

114 При составленіи правильнаго завѣщанія прежде всего 
должно обратить вниманіе на то, могъ ли тотъ, кто соста¬ 
влялъ завѣщаніе, совершать предсмертныя распоряженія, 

и затѣмъ слѣдуетъ обратить вниманіе, составилъ ли онъ 

§ 113. Ср. § 1. 2,12. 
§ 114 = Ь. 4. О. 28,1. 

1) Гутшмитъ предлагаетъ: Гетіпа ѵего XII аппогпт Іевіатепіі ГасіипДі 
Іиа паосівсііпг. По его мнѣнію нельзя писать: рові XII апшнп, такъ кекъ 
право составлять завѣщаніе пріобрѣтается съ наступленіемъ начала соот¬ 
вѣтственнаго дня рожденія, а не конца. Ргоропе, гласитъ I*. 5. Б. 28, 1. аН- 
цпеш КаІепДів Лаппагііз паіпш, іеѳіатепіот ірво паіаіі впо Гесівве яоагіо Де- 
сіто аппо, ап ѵаіѳаі іѳвіатепіпт? Бісо ѵаіѳге. Ріив агЫігог еііат ві ргіДіе 
каІепДагпт Іесегіі рові вехіат Ъогат посЫз ѵа’его іевіатепіит, Іат епіт сот- 
ріезѵз ѵіДеіпг апшіт циагіит Десітит. 
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ап зесипсіит іигіб сіиіііз1) ге^иіат &*зІаіив зіі, ехсерііз 
тіИііЬиз, (\п\Ьиз ргоріег лішіат іпрегіііат, иі сііхітиз, 
циотосіо иеііпі иеі циотосіо р<шіиі, регтіііііиг іезіа¬ 
тепіит іасеге. 

115 N011 Іатеп, иі іиге сіиііі иа\еьХ Іезіатепіит, зиГй- 
сіі еа оЬзегиаІіо, циага зирга ехрозиітив <1е Гатіііае 
иепдіііопе еі сіе іезііЬиз еі <1е пипсираІіопіЬиз.’) 

116 8еі апіѳ огипіа гециігепёит еві, ап іпзіііиііо Ьеге- 
сііз зоііѳтпі тоге іасіазіі; пат аіііегіасіа іозіііиііопе пі- 
Ьіі ргойсіі, іигаіііат іезіаіогіз ііа иепіге Іезіе^ие ііа ай- 

ЫЬеге еі ііа пипсираге Іезіатепіит, иі зирга (Ііхітиз. 
117 Зоііетпіз аиіет іизіііиііо Ьаес езі тітіѵз некез ез- 

завѣщаніе по римскому гражданскому праву. Исключенія 
могутъ быть только въ пользу воиновъ, которымъ по пово¬ 

ду ихъ неопытности и незнанія ирава, какъ мы выше ска¬ 

зали, позволено было составлять завѣщаніе какимъ бы то 
ни было образомъ. 

115 Однако для полной дѣйствительности завѣщанія не до¬ 
вольно соблюдать то, что мы выше сказали относительно 
продажи наслѣдственнаго имущества, о свидѣтеляхъ и тор¬ 
жественныхъ заявленіяхъ послѣдней воли. 

116 Но прежде всего слѣдуетъ узнать, совершалось ли на¬ 
значеніе наслѣдника торжественнымъ образомъ, ибо въ 
иротивномъ случаѣ, если оно сдѣлано иначе, безполезнымъ 
будетъ фактъ продажи имущества завѣщателя манципа- 
ціоннымъ образомъ, фактъ приглашенія свидѣтелей и фактъ 
торжественнаго заявленія послѣдней воли въ вышеуказан¬ 
ной формѣ. 

117 Торжественное назначеніе наслѣдника совершается 
такъ:,,пусть будетъ Тицій наслѣдникомъ44; принята и слѣ- 

§ 115 = рг. .Т. 2, 13. 
§ 116. Ср. Ъ. 10. Э. 29, 7. § 34. 3. 2, 20. 
§ 117. Ср. Ъ. 15. С. 6, 23. 

*) Съ точки врѣііія положительнаго права. 
*) Г ушке предлагаетъ: шшсараиопів ѵегЬіа. Студемундъ: папсараііо 
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то; вей еі П1а іаш сопргоЬаіа пійеіиг: тітіѵм ненебем 

Е88Е | іѵвео; аі іііа поп еві сопргоЬаіа: тітіѵхм неке- 

бем Е58Е ѵоьо; ші еі іііае а ріегізцие іпргоЬаіаѳ вит: 
ТІТШМ НЕНЕБЕМ Ш5ТІТѴО, Нет*. НЕНЕБЕМ ЕАСІО. 

118. ОЪеегиапйшп ргаеіегеа еві, иі 8І шиііег чиае іп Іи- 
іеіа езіДасіаі іезіатепіит, іиіоге апсіоге іасеге йеЬеаі: 
аік^иіп іпиіііііег іиге сгиііі іебіаЬііаг. 

119 Ргаеіог іашеп зі веріега ѳі^піѳ Іевііит зі^паіиш зіі 
іевіатепіит, всгіріів ЬегейіЬиѳ весипйит ІаЬиІав іевіа- 
тепіі Ъопогит роззеззіопет роНісеіиг; (еі) ві пето вй, 
ай циеш аЬ іпіевіаіо іигѳ Іе^іііто регііпеаі Ьегейііав, 
иеіиі ігаіег еойет раіге паіив аиі раігиив аиі Ггаігіз 
Шіив, ііа роіегипі всгіріі Ьегейев геііпегѳ Ьегейііаіет. 
паш ійет іигіз еві еі зі аііа ех саиза іевіатепіит поп 

дующаа формула назначенія: „я приказываю Тицію быть 
наслѣдникомъ"; не примѣнялось такое назначеніе: я хочу, 
чтобы Тицій былъ наслѣдникомъ"; многими не одобрена 
такая форма: „назначаю наслѣдникомъ": равнымъ обра¬ 
зомъ слѣдующая: „дѣлаю наслѣдникомъ". 

118 Кромѣ того; мы должны знать, что женщи на, которая оста¬ 
валась въ зависимости отъ опекуна, не можетъ составлять 
завѣщанія безъ его согласія; въ противномъ случаѣ завѣ¬ 
щаніе ея, но гражданскому праву, будетъ недѣйствительно. 

119 Преторъ, однако, можетъ предоставить назначеннымъ 
наслѣдникамъ владѣніе наслѣдствомъ согласно завѣща¬ 
тельному документу, если онъ будетъ подписанъ семью 
свидѣтелями ’) и если нѣтъ наслѣдника, къ кому бы могло 
по закону перейти наслѣдство, нпр. брата, рожденнаго отъ 
того же отца, или дяди по отцу, или сына отъ брата—то 
назначенные наслѣдники могутъ удержать за собою на¬ 
слѣдство. То-же самое имѣетъ мѣсто по закону, если по 
какой-либо иной причинѣ завѣщаніе оказывается недѣй- 

§118. Ср. ІЛр. XX. 15. 
§ 119. Ср. ОаЗ. И. 147. Сіе. Тор. 4. 

і) Безъ особаго доказательства, что наыципаціонная форма завѣщанія 
была соблюдена какъ слѣдуетъ. 



П, 120-121]. 159 

иаіеаі, иеіиі циосі Гагпіііа поп иепіегіі аиі пипсираііо- 
піз иегЬа Іевіаіог Іосаіиз поп зіі. 

120 8ед иісіеатиз ап еііатзі Згаіег аиі раігиив «хіепі, 
роііогез зсгірііз ЬегесІіЬиз ЬаЬеапІиг. гезсгіріо епіт іт- 
регаіогіз Апіопіпі зі^пійсаіиг еоз циі весипдит ІаЬиІаз 
Іезіатепіі поп іиге Гасіаз Ьопогит роззеззіопет реііе- 
гіпі, роззѳ адиегзиз еоз диі аЬ іпіезіаіо иішіісапі Ьеге- 
дііаіет, (ЗеГегиЗеге зе рег ехсерііопеш <1о1і таіі. 

121 (}иос1 запе диідет ад тазсиЬгит Іезіатепіа регііпе- 
ге сегіит езі; Нет ад Гетіпагит циае ідео поп иШНег 
Іезіаіаі зипі, диіа иегЫ §гаІіа ГатШат поп иепдідегіпі 
аиі пипсираііопіз иегЬа Іосиіае поп зіпі; | ап аиіет еі 

ствительнымъ, когда нпр. имущество манципаціоннымъ 
образомъ не было продано, или когда завѣщатель послѣ¬ 
дней воли своей торжественно не заявлялъ. 

120 Но посмотримъ, не имѣетъ ли братъ, или дѣдъ по отцу 
преимущества передъ назначенными наслѣдниками, такъ 
какъ рескриптомъ императора Антонина Благочестиваго 
постановлено, чтобы тѣ, которые потребуютъ владѣнія на¬ 

слѣдствомъ по завѣщанію, неправильно составленному, 
могли защищать свои права противъ лицъ, виндицирую¬ 
щихъ наслѣдство на основаніи закона, посредствомъ воз¬ 
раженія объ обманѣ ’). 

121 Не подлежитъ сомнѣнію, что это касается какъ завѣща¬ 
ній мужчинъ, такъ и завѣщаній женщинъ, которыя соста¬ 

вили недѣйствительное завѣщаніе потому нпр., что не про¬ 
дали мнимымъ образомъ своего имущества, или не заяви¬ 
ли торжественно своей послѣдней води. Но мы увидимъ9 

$ 120. Ср. СоІШ. 16. 3. § 1. 
§ 121. Ср. 6а,]. II. 104.116.118.119. 

*) Во время Гая гражданскіе наслѣдники въ этомъ случаѣ не служатъ 
препятствіемъ, такъ какъ ихъ искъ погашался эксцепціей йоіі таіі. Латин¬ 
скій терминъ: ехсерііо сіоН таіі переданъ страннымъ обрааомъ у Расснера 
возраженіе на судѣ. 
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а4 еа іезіатепіа {етіпагит 9иае зіпе іиіогіѳ аисіогііа- 
іе Іесегіпі, Ьаес сопзіііиііо регііпеаі, иісІеЪітиз. 

122 Ьоцтншг аиіет сіе Ьіз зсііісеі Гетіпіз ^иае поп іп 
Іедіііта рагепіит аиі раігопогит іиіеіа зипі, зе<1 бе 
Ьіз яиае а Пег і из ^епегіз іиіогез ЬаЬепі, циі еііат іпиііі 
содипіиг аисіогез йегі; аііоциіп рагепіет еі раігопит 
зіпе аисіогііаіе еіиз Гасіо іезіатепіо поп зиттоиегі ра- 
Іат езі. 

123 Нет циі йііит іп роіезіаіе ЬаЬеі, сигаге йеЪеі иі 
епт иеі Ьегейега іпзіііиаі иеі потіпаііт ехЬегейеі; 
аііоциіп зі еит зііепііо ргаеіегіегіі, іпиіііііег іезіаЬііиг, 
айео чиіЗет, иі позігі ргаесеріогез ехізіітепі, еііатзі 
иіио раіге Шіиз ёеіппсіиз зіі, петіпет Ьегейет ех ео 
іезіатепіо ехізіеге роззе1), циіа зсііісеі зіаііт аЬ іпіііо 

относится ли это постановленіе къ тѣмъ завѣщаніямъ жен¬ 
щинъ, которыя онѣ составили безъ соучастія опекуна. 

122 Мы говоримъ о тѣхъ, конечно, женщинахъ, которыя не 
остаются подъ законною опекой агнатовъ пли патроновъ, 
только имѣютъ опекуновъ другого рода, которыхъ можно 
принуждать даже противъ воли давать свое согласіе (для 
заключенія юридическихъ актовъ); впрочемъ ясно, что 
нельзя было восходящаго (агната) и патрона устранить 
завѣщаніемъ, составленнымъ помимо ихъ согласія. 

123 Равнымъ образомъ тотъ, кто имѣетъ въ своей власти 
сына, долженъ озаботиться назначить его наслѣдникомъ, 
или назвавъ его по имени лишить наслѣдства. Иначе, 
если отецъ иройдетъ его молчаніемъ, то завѣщаніе не бу¬ 
детъ имѣть силы—такъ даже, что по мнѣнію нашихъ учи¬ 
телей (Сабиніанцевъ) никто нѳможетъ быть наслѣдникомъ 
по этому завѣщанію, даже если бы (неупомянутый) сынъ 
умиралъ рапьшѳ самаго завѣщателя, потому что съ сама- 

§ 122. Ср. Оаі. I. 190. 192. 
§ 123 * рг. 3. 2,13. 

!) Такъ думала Оабиніанцы, такъ думалъ еще Юстиніанъ (рг. I. 

2,13). 



П, 124]. 161 

поп сопзіііегіі іпзіііиііо, зей йіиегзае зсіюіае аисіогез *), 

зЦпійеш Йішя тогііз раігіз Іегароге иіиаі, запе іпре- 

Йішепіо еіш еззе зсгірііз ЬегейіЬиз еі Шит аЬ іпіезіаіо 
Ьегес/ет Йегі сопПіепІиг; зі иего апіе тогіет ра¬ 

ігіз іпіегсеріив зіі2), розве ех Іезіатепіо Ьегеййа- 

*ет айігі риіапі, пиііо іат Йііо іпрейітепіо; сциа 

зсііісеі ехізіітапі (поп) зіаііт аЬ іпіііо іпиіііііег йегі 
Іезіатепіит Шіо ргаеіегііо. 

124 Сеіегаз иего ііЬегогит регзопаз зі ргаеіегіегіі Іезіа- 

Іог, иаіеі Іезіатепіит, зей ргаеіегііае іѳіаѳ регзопае 
зсгірііз ЬегейіЬиз іп | рагіет аАсгезсгті, зі зиг кегесіез 
зіпі8), іп иігііет, зі ехігапеі, іп йітійіат. ій езі зі ^иІ8 

Ігез иегЬі ^гаііа йііоз Ьегейез іпзіііиегіі еі Йііат ргаеіег- 

го начала этотъ актъ не былъ завѣщаніемъ. Но привер¬ 
женцы другой школы (Прокуліанцы) согласны въ томъ, что 
если сынъ живъ во время смерти отца, то онъ, конечно, 
мѣшаетъ назначеннымъ наслѣдникамъ и дѣлается ближай¬ 
шимъ наслѣдникомъ но закону; но если сынъ умираетъ 
раньше смерти отца, то, какъ нѣкоторые думаютъ, можно 
въ силу завѣщанія принять наслѣдство, такъ какъ сынъ 
уже не препятствуетъ, потому что по ихъ мнѣнію вслѣд¬ 
ствіе выхода сына завѣщаніе не становится недѣйстви¬ 
тельнымъ съ самаго начала. 

] 24 Если же завѣщатель пройдетъ молчаніемъ прочихъ дѣ¬ 
тей, то завѣщаніе не теряетъ силы; лица, обойденныя въ 
завѣщаніи, допускаются къ наслѣдованію совмѣстно съ на¬ 
значенными наслѣдниками, каждый въ одной доли, если они 
прямые наслѣдники (свои); если же посторонніе, то полу¬ 
чаютъ половину, т. с. если кто нпр. назначитъ трехъ сыно¬ 
вей наслѣдниками, а обойдетъ молчаніемъ дочь, то онд по- 

§ 124. Ср. ІЛр. XXII. 17. 

О Прокуліанцы ііо усматривали въ послѣднемъ обстоятельствѣ до¬ 
статочнаго основанія для уничтоженія завѣщанія. 

*) Іпіегсіреге = погибать, умирать. Ср. Са]. II § 156. 
3) Въ прежнихъ изданіяхъ читаемъ: 8сгірІІ8 ІісгеіНЬия іп рагіет а<1- 

сгеясппі, еі апі Ъегеііся ііиіііиіі ніпі. Зсгіріі еі іиаіііиіі — это тавтологія. 
Поэтому чтеніе Студемуидл кажется умѣстнымъ. 

Иыст. Гая. 11 
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іегіі, Гіііа аіісгезсепсіо рго с^иагіа рагіѳ 61 Ьегез, еі еа 
гаііопе ійет сопзечиііиг, С|ио<1 аЬ іпШъіо раіге тогіио 
ЬаЬііига еззеі; аі 8І ехігапеоз іііс Ьегесіез іпзіііиегіі сі 
Шіат ргаеіегіегіі, ЯІіа айсгезсепбо ех іИтіЯіа рагіе Гі( 
Ьегез. чаае <1е Шіа ёіхітиз, еасіет еі йе пеуоіе сЦие 
отпіЬиз ІіЬегогит регвопіввіг^тазсиІіпі^гг^Гетіпіпі зе- 
хив, Дісіа іпіеііе^етиз. 

125 (}иі<1 ег#о езі? Іісеі е&е зесппсіііт еа уши Йіхшіиз, 
зсгіріія ЬегесііЬиз (Итідіат рагіет (1еігаЬапГ,іатеп ргае- 
Іог еіз сопіга ІаЬиІаз Ьопогит роязевзіопет рготііііі, 
циа гаііопе ехігапеі Ьегесіез а іоіа ІіегеДііаіе гереііипіиг 
еі еГйсіипіиг зіпе ге Ьегесіез. 

126 Еі Ьос іиге иіеЬатиг, циазі піЬі! іпіег Гешіпаз еі 

лучаетъ по праву приращенія четвертую часть наслѣд¬ 
ства, и на этомъ основаніи она пріобрѣтаетъ то, что полу¬ 
чила бы въ случаѣ смерти отца безъ завѣщанія, какъ на¬ 
слѣдница по закону. Но если завѣщатель призываетъ къ 
наслѣдованію постороннихъ и обойдетъ дочь, то она пра¬ 
вомъ приращенія пріобрѣтаетъ половину паслѣдства. То, 
что мы сказали о дочери, считаемъ сказаннымъ и о внукѣ, 
и о всѣхъ дѣтяхъ, все равно, будутъ ли они музвекаго или 
женскаго пода. 

125. Итакъ, что это означаетъ? хотя выше упомянутыя 
лица, согласно сказанному, отнимаютъ отъ назначенныхъ 
наслѣдниковъ только половину, то преторъ обѣщаетъ имъ 
однако, вопреки завѣщателиымъ распоряженіямъ, владѣ¬ 
ніе наслѣдствомъ, вслѣдствіе чего посторонніе наслѣдники 
устраняются отъ всего наслѣдства и дѣлаются наслѣдни¬ 
ками безъ наслѣдства. 

126. И этимъ нравомъ мы пользуемся, какъ если бы не было въ 
этомъ отношеніи никакой разницы между мужчиной и жеи- 

§§ 1>5 126. Ср. Ь. 4. С. 6, 28. 
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гаазсиіов іпіегевѳеі;1) вей пирег ішрегаіог Апіопіпив зі- 
#пійсаиіІ гезсгіріо ѳиоз поп ріиз папсівсі Гегоіпаз рег Ъо- 
погит роззяззіопет, циаш яиод іиге асісгеѳсепсіі сопве- 
Яиегепіиг. яио<1 іп етапсіраіагипі яиояие регзопа оЪзег- 
иапсіит еѳі, иі Ьае яиояие, ^иой асісгезсепйі іиге ЬаЬі- 
іитае еззепі, ѳі іп роіезіаіе Гиівзепі, а<1 ірвит еііат 
рѳг Ьопогит ровзевзіопет ЬаЬеапІ. 

127 8е<і віяиіскт йііив а раіге ехЬегесІеІиг, пошіпаііт 
ехЛегейагі йеЬеі; аііоцаіп поп ѵійеіиг ехііегѳдагі. потіпа- 
ііт аиіеш ехЬегегіагі иісіеіиг, зіае ііа ехЬегесІеІиг: 
тітіѵз пиѵз меѵз ехнекез Е5ТО, згие ііа, гіиѵз МЕѴЗ 

щиной. Недавно, однако, императоръ Антонинъ прика¬ 

залъ своимъ рескриптомъ, чтобы женщины получали не 
больше посредствомъ владѣнія наслѣдствомъ вопреки за¬ 

вѣщанію, чѣмъ получали бы по праву приращенія а). Это 
правило слѣдуетъ также примѣнять по отношенію къ 
эманципированнымъ женщинамъ, дабы и эти, разумѣется, 

получали въ силу прѳторскаго владѣнія наслѣдствомъ то 
же самое, что получали бы по праву приращенія, если бы 
состояли подъ чьею-либо властью. 

127. Но если отецъ лишаетъ сына наслѣдства, то долженъ 
это сдѣлать поименно; въ противномъ случаѣ сынъ нс ли¬ 
шается наслѣдства. Поименное лишеніе наслѣдства имѣетъ 
мѣсто тогда, если кто лишаетъ сына такими словами: „сынъ 
мой Тицій, да не будетъ моимъ наслѣдникомъ", или та- 

§ 127. Ср. рг. 3. сіі. 

і) Бэкингь и Гушке читали: цпа гаііопе ехігапеі Ьегейѳв а Іоіа Ьегейі* 
іаіѳ гереііппіпг еі еЛссгеіиг вале рег Ьапс Ьопогит ровввввіопет, иі піНіІ іпіег 
Гегаіпав еі тавспіов іпіегеввеі. У Отудемунда просто и ясно: а іоіа Ьегейііаіѳ 
гереНопіиг еі еМсіппіиг $іпе те Ългейез. Еі Ъос Іиге иіеЪаишг чиаві піЫІ іпіег 
ГетІпав еі тавспіов іпіегеввеі. 

*) Расснеръ: по праву прибавленія. Терминъ: право прирагщеніп упо¬ 
требляется всѣми. 
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ехнекёв евто, поп айіесіо ргоргіо потіпе (зсйгсеі 8І 

аііиз /Шиь поп ехіеі.х) 

128 Сеіегсіе ѵего ІіЬеѵотт регзопае иеі Гетіпіпі вехпз 
ѵві тазсиііпі заііъ іпіег сеіегоз ехкегеіагі роззипі. і<1 езі 

кія ѵегЬіз: сетекі оммев ехнекепев зѵічто, циае иегЪа 

зіаіітрозі іпзіііиііопст Ьегейшп айісі во\е7іі. вей кос ііа 
езі гиге сіиііі. 

129 Кат ргаеіог отпев иігііів вехив НЬегогшп регвопав, 
ій еві пероіев чш^ие еі уѵопероіез потіпаігт | ехкеге- 

сіагі іиЬеі, (еттіпі чего зехия ѴЬегоз, пі еМ /Шаз еі 

періез еі рѵоперіез ехкеѵеЛагі аиі потіпаіпп аиі іпіег 

сеіегоз заііз каЬеі. 

кимъ образомъ: „сынъ мой да будетъ лишенъ наслѣдства", 
но прибавляя собственнаго имени, (разумѣется, если нѣтъ 
другого сына). 

128. Прочихъ же дѣтей обоего пола можно лишать наслѣдства 
посредствомъ общей формулы слѣдующими словами: „всѣ 
прочіе да будутъ лишены наслѣдства4*, каковы» слова 
обыкновенію прибавляются тотчасъ послѣ назначенія на¬ 
слѣдниковъ. Такъ предписываетъ гражданское право. 

129. Преторъ же приказываетъ всѣхъ дѣтей мужскаго пола, 
т. е. внуковъ и правнуковъ лишать наслѣдства поименно 
дѣтей же женскаго пола, т. о. дочерей, внучекъ, правну¬ 
чекъ можпо лишать наслѣдства или поименно, или посред¬ 
ствомъ общей формулы. 

§ 128 Гр. рг. § I. Л. 2, 13. 

§ 129. Ср. § 135. 

*) Формализмомъ и тспденціоаіюстыо отличалось толкованіе формулъ, 

которыя относились къ лишенію наслѣдства; въ этой области вообще требо¬ 

вали. чтобы лишеніе наслѣдства было прямо высказано въ завѣщаніи, такъ 
что часто не признавали аа дѣйствительное такое лишеніе, которое однако 
обнаруживалось изъ самаго завѣщанія (Ь. 16 § 1. О. 28, 6. Ь. 83. Б. 35, 1). 
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130 Ровинги1) ціюцие ІіЬегі иеі Ііегесіев ітігіиі (ІеЬепІ иеі 

ехЬегегіагі. 

130. Родившіеся послѣ смерти отца должны быть или на¬ 
значены наслѣдниками!), или лишены наслѣдства. 

§ 130-132 = §1. Л. 2, 13. 

О Этимъ именемъ назывались такіе наслѣдники по нисходящей ли¬ 

ніи, которые рождались послѣ составленія завѣщанія или даже послѣ смерти 
завѣщателя. Появленіе на свѣтъ постума отнимало первоначально у завѣ¬ 

щательнаго акта его юридическую силу. ІЛр. 22, 18: рояіпѵпі циіеіішріе ІіЬегі 
сіцпвсопщпѳ зехиз отізяі, цио<1 ѵаіпіі ІезГатепіит артаііопе гитрині. Мало по 
малу старое правило потеряло свою силу. Римскіе юристы широко толко¬ 

вали правила о постумахъ и отличали слѣдующія градаціи таковыхъ: 

A. Зиі рояіпті 
1) ѵегі 

a) 1с#іііті 
b) Ацшііапі 

2) яиаѳі-роѳіиті 
А) Ѵеііеіаоі ргіті 
b) „ яесипгіі 
c) Заіѵіапі («Іиііапі) 

B. Аііепі розіпті. 
Современникъ Цицерона, юристъ Аквилій Галлъ изобрѣлъ формулу, 

дававшую возможность оставлять гііс наслѣдство своимъ внукамъ, которые 
могли родиться поемъ смерти завѣщателя и не далѣе десяти мѣсяцевъ послѣ 
смерти своего отца (такъ называемые: Ровішпі Ациіііапі). 8і йііпв теиз ѵіѵо 
те іпогіеіпг, іиіп яі цпія шіЬІ ех ео пероя, віѵе циаѳ періів рові тогіет теат іо 
йесст тепзіЬиз ргохітія, циіЬоз Яііпз шеиз тогегеіиг, паіиз, паіа егіі, Ьегесісв 
вооіо (Гг. 2 1 рг. Б. 28, 2). 

Затѣмъ законъ Веллея (763) развилъ и пополнилъ формулу Аквилія 
Галла, дозволивъ завѣщателю упоминать о постумахъу которые могли ро¬ 

диться при жизни его. во первыхъ о тѣхъ нисходящихъ, которые могли ро¬ 

диться при жизни, но послѣ составленія завѣщанія, какъ зиі Ііегебез (Ѵеііе- 

Іапі ргіті зс. саріііз): во вторыхъ о такихъ нисходящихъ, которые послѣ совер¬ 

шенія завѣщанія ваняли положеніе своихъ наслѣдниковъ зиссеЛепйо іп Іосот 
ьиі Ьегсйія (нпр. внуки становятся наслѣдниками своего дѣда, если послѣ 
составленія завѣщанія умретъ ихъ отецъ (Ѵсііе)апі зесшніі вс. езрііів). 

Комбинацію выше упомянутыхъ разрядовъ постумовъ составляютъ по 
авторитету Сальвія Юліана т. н. Розіпті Заіѵіапі или Лпііапі, т. с. тѣ, которые 
родились послѣ составленія завѣщанія, но въ моментъ рожденія не сдѣла¬ 

лись своими наслѣдниками, только послѣ, вслѣдствіе отпаденія другихъ лицъ 
(посредниковъ). Объ этомъ случаѣ законъ Ііеллея не говоритъ, но иомпѣиію 
Сальвія Юліана назначеніе такого постума не должно отмѣнять завѣщанія 
(1. 29. § 16. Б. 28, 2). 
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131 Еі іп ео раг отпгит сопдлсіо езі, циоЛ еі іп /Ніо роз- 

Іито еі іп циоІіЬеІ ех сеіегіз ІіЬеггз згие /етіпіпі зехиз 
зіие тазсгЛгпі ргаеіегііо иаіеі диѵіет іезіатепіит, зеіі 
розіеа а^паііопе ровіаші зіѵе розіитае гитріЪиг, еі еа 
гаііопе Шит гп/гтаіиг. ійеоуие зг тиііег, ех диа розіи- 

тиз аиі розіита зрегаЬаіиг, аЬогІит /есегіі, пікіі іпре- 

длтепіо езі зсгірііз кегеігЬиз аД кегев.іШет ад.еип<іат. 

132 8ед,/етіпіпі диіЛет зехиз регзопае иеі потіпаіітиеі 
іпіег сеіегоз ехкеге<1агі зоіепі, Лит іатеп зі іпіег сеіегоз 
ехкегесіепЫг, аііщйі еіз Іедеіиг, пе ѵійеапЫг рег оЫіиіо- 
пет ргаеіепіае еззе. тазсиііпі иего зехиз ІіЬегогит рег- 

зопаз ріасигі поп аікег гесіе ехкегеНагі, пізі потіпаНт 
ехкегейепіиг, кос зсііісеі тоЛо <}ѵісѵм<2ѵе міні ріілѵ$ 

СЕ1ЧІТѴ5 ЕѴЕКІТ, ЕХНЕКЕ5 ЕЗТО. 

133 Розіитогит аиіет Іосо зипі еі кг диі іп зиі кегеііз Іосит 

131. И положеніе ихъ всѣхъ одинаково въ тоыъ, что, обой¬ 
денъ ли сынъ, рожденный послѣ смерти отца, или кто-либо 
изъ прочихъ дѣтей женскаго пола или мужскаго, завѣ¬ 
щаніе признается дѣйствительнымъ, но разрушается впо¬ 
слѣдствіи рожденіемъ дитяти послѣ смерти завѣщателя, 

и на этомъ основаніи все завѣщаніе теряетъ силу. Ц такъ, 
если женщина, отъ которой ожидается рождающійся или 
рождающаяся послѣ смерти отца, преждевременно ро¬ 
дитъ, то ничто не препятствуетъ назначеннымъ наслѣдни¬ 

камъ вступить въ права наслѣдства. 
132. Но лица женскаго пола обыкновенно лишаются на¬ 

слѣдства или поименно, или посредствомъ общей формулы, 
причемъ однако, если они лишаются наслѣдства собира¬ 
тельно, необходимо, чтобы имъ было что-нб. отказано, да¬ 
бы они не казались пропущенными по забвевію. Относи¬ 
тельно же лицъ мужскаго пола, постановлено законнымъ 
порядкомъ лишать наслѣдства не иначе, какъ поименно, 
т. е. слѣдующимъ образомъ: „какой бы у меня сынъ ни ро¬ 
дился, да будетъ лишенъ наслѣдства*1. 

133. Въ числѣ „постумовъ" находятся' и тѣ, которые, ва- 

§ 133. 134 = Ь. 13. Р. 28, 3. § 2.3. ііі. сі*. 
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зиссевепво цист аупазсепво /іипі рагепііЬиз зиі Iіегевез. 

иі весе зі ]іІіит еі ех ео троіет періетие іп роіевіаіе 
каЬеат, ерііа /іііиз у гав а ргаесевіі, із зоіиз гига виг ке- 

гевіз каЬеі, (іиатиів перов <\іщие еі періів ех ео іп еавет 
роіевіаіе зіпі\ зев зі /іііиз теиз те иіио тогіаіиг% аиі 
<іиа1іЬеі ѵаЬіопе ехеаі ве роіевіаіе теа, іпсіріі трон пер- 
іізие іп еіиз Іосит зиссевеге, еі ео тово іига зиоѵит ке- 

гевит уиазі адпаііопе папсізсипіиг. 

1 34 іѴі? егдо ео тово гитраіиг тікі іезіатепіит, зіеиі 
ірзит у?Пит иеі кегевет іпзіііиеге иеі ехкегеваге веЬео, 
пе поп іиге/асіат іезіатепіит, ііа еі пероіет періет¬ 

ие ех ео песеззе езі тікі иеі кегевет іпзіііиеге 
иеі ехкегеваге, пе /огіе, те иіио уіііо тогіио, зис- 
севепво іп Іосит еіиз пероз періізие | циаві а&паііо- 

слѣдуя вмѣсто своего наслѣдника, дѣлаются чрезъ цпаві — 
агнатство ближайшими (своими) наслѣдниками восходящихъ 
если и панр. буду имѣть вь своей власти сына и отъ него 
внука или внучку, то одинъ еынъ имѣетъ права ближай¬ 
шаго (своего) наслѣдника, такъ какъ онъ предшествуетъ 
стѳиенью, хоти бы внукъ или внучка отъ него также нахо¬ 
дились подъ тою же властію. Но если сынъ мой умретъ 
при моей жизни, или по какой-либо другой причинѣ вый¬ 
детъ изъ—подъ моей власти, то внукъ или внучка начи¬ 
наетъ наслѣдовать вмѣсто него, и такимъ образомъ они 
получаютъ какъ-бы чрезъ агнатство права своихъ на¬ 

слѣдниковъ. 

134. Слѣдовательно, дабы такимъ образомъ завѣщаніе мое 
не теряла силы, я долженъ самаго сына или назначить на¬ 
слѣдникомъ или поименно лишить наслѣдства; равнымъ 
образомъ для законности завѣщанія мнѣ необходимо 
и внука или внучку отъ сына или назначить въ наслѣдни¬ 
ки, или лишить наслѣдства, дабы, въ олучаѣ смерти сына 
при моей жизни, внукъ или внучка, наслѣдуя вмѣсто сына 
не уничтожили актъ завѣщанія чрезъ аиааі — рожденіе. 
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пѳ гшпраі іъьіатепІит\ гЗдив Іеде Іипіа Ѵеііаеа1) рго- 

иішт езі, іп циа зітиі ехкеѵеЗаіхопіз тоЗиз поіаіиг2), иі 
иігііів вехив (ровіиті) потіпаііт, Гешіпіпі иеі потіпа¬ 
ііт иеі іпіег сеіегов ехііегейепіиг, (Іиш Іатеп іів цоі 
іпіег сеіегов ехЬегейапІиг, аІі(рггЗ Іедеіиг. 

135 і&папсіраіов ИЬегоя іиге сіиііі педие кегеЗез іпзіііиеге 
іщие ехкегеЗаге песеззе езі, (\иіа поп випі виі Ьегесіев; 
вей ргаеіог ошпев Іат іетіпіпі циат тавсиііпі вехив ві 
Ьегейев поп іпвіііиапіиг. схЬегейагі іиЬѳІ, иігііів вехив 
потіпаііт, /етіпіпі иего потіпаііт иеі іпіег сеіегов3); 

Это предвидѣно закономъ Юнія Веллея, въ которомъ вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ опредѣляется способъ лишенія наслѣдства, 
а именно дѣти (постумы) мужсваго пола лишаются на¬ 

слѣдства поименно, а лица женскаго пола лишаются на¬ 
слѣдства или иоименно. или посредствомъ общей формулы, 

лишь бы только отказано было что-нб. тѣмъ, которые ли¬ 
шаются наслѣдства сообща. 

135. Дѣтей, освобожденныхъ изъ подъ отеческой власти, 
гражданское право не обязываетъ ни назначать наслѣдни¬ 
ками, ни лишать ихъ наслѣдства, такъ какъ они уже не 
свои наслѣдники. Тѣмъ не менѣе преторъ иовелѣваетъ 
всѣхъ ихъ лишать наслѣдства, будутъ ли эти лица муж- 
скаго или женскаго пола, если они не назначаются наслѣд¬ 
никами,—именно лицъ мужскаго пола—иоименно, женска¬ 
го же или поименно, или посредствомъ общей оговорки. 

§ 135 = § 1. ,1. 2, 13. 

*) Одни читаютъ: Іех Ѵеііеа, другіе Ѵеііеіа. По Студемунду слѣдуетъ 
читать: Іех Ѵеііаеа. О времени изданія этого закона ср. Лейстъ, Вопогот ров- 

ьеввіо. I. р. 230—233. 

7) Гушке и Отудемундъ: ібцие Іе^е Линія Ѵеііаеа ргоѵівот сві, іо циа 
аіілиі ехЬегебаііооіз тобив поіаіиг. Мы бы читали: іо циа вітйіз ехЬегебаііооіз 
тобив ооіаіиг, имѣя въ виду парафразу Ѳеофила (хата р.^а'у). 

3) Гешенъ на основаніи § 3 Л. 2, 13 читалъ: ѵігііів вехив потіпаііт, Ге- 

жіпіпі ѵсго еі іпіег сеіегов. Лнх.чанъ вставилъ послѣ ѵігііів всхия слова 
сшапсіраіов ІіЬегоа. Гушке (Веіігіідс) предпочелъ: сііат іоГегіогіа #габиз. 

Гнойстъ (I изд.) защищаетъ: Шіоя еі иііегіогіз ягабив. Пелла: сиЗивсопщпе 
цгабив ІіЬегов. /Пиро читаетъ: иотіоаііт іат йИоз циат иііегіопв згабив* 

Мы ирнняли редакцію Студсмунда, которая согласна съ ТЬеорЬ. аб § 3 бе ех- 

Ьегеб. ІіЬ. 
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цш>с?8і пецие Ьегесіев іпзіііпіі іиегіпі, пецие ііа} иізирга 
6іхіти8, ехЬегебаІі, ргаеіог ргошііііі еіѳ сопіга іаЬи- 
Іаз Ьопогиш роззеззіопет. 

135а Іп роіезіаіе раігіз поп зипі, чиі сшп ео сіѵііаіе 
Кошапа сіопаіі зипі пес іп ассіріепба сіѵііаіе Кошапа 
раіег реіііі иі еоз іп роіезіаіе ЬаЬегеі, аиі, зі реіііі, поп 
іпреігаѵіі; пат циі іп роіезіаіет раігіз аЬ ітрегаіоге 
гесіі^шііиг, піЬіІ бійегипі а зіс паііз *). 

I 

136 Ііет айорііиі Шіі чиатсіііі тапепі іп айорііо- 
пе3), паіигаііит Іосо випі; ешапсіраіі иего (а) раіге 

Поэтому, если они •не будутъ назначены наслѣдниками 
и не лишены наслѣдства такимъ порядкомъ, какъ мы выше 
сказали, то преторъ обѣщаетъ имъ, воиреки завѣщанію, 
владѣніе наслѣдствомъ. 

135а. Не находятся во власти отца тѣ, которые вмѣстѣ съ 
нимъ удостоены правъ римскаго гражданства, причемъ 
однако отецъ, получая римское гражданство, или не про- 
силъ о томъ, чтобы имѣть ихъ въ своей власти, или, хотя 
и просилъ, но безуспѣшно; ибо тѣ, которые подчиняются 
отцовской власти императоромъ, ничѣмъ не отличаются 
отъ тѣхъ, которые родились уже въ подчиненности. 

136. Равнымъ образомъ дѣти по усыновленію, нока они со 
стоятъ во власти отца—усыновителя, пользуются тѣми 
же нравами, какъ и дѣти, происшедшія отъ законнаго бра¬ 
ка. Освобождонные же изъ подъ отеческой власти от- 

§ 135а. Ср. Ь. I. § 6. а 37,8. 

§ 136. 137 = § 4. 3. 2,13. 

1) Гутшмитъ предлагаетъ на основаніи III, § 20. I. § 93. 94. и Соііаі. 
тое. еі Вот. 1е^. 16. 7.1. слѣдующую редакцію: іп роіевіаіе раігів поп випі, 

Чиі сит ео сіѵііаіе Вотапа сіопаіі віпі, пес іп ассіріепйа сіѵііаіе Вотяпа аЬ 
ітрегаіоге реіііі еов іп роіевіаіе ЬаЬеге аиі ві реіііі поп ітреіг&ѵіі, пат чиі іп 
роіевіаіет раігів аЬ ітрегаіоге гейікипіиг, піЬіІ ДіЙегипі аЬ Ьів чиі виі випі. 

*) Прежде писали: чпат Ши іепепіиг іп айорііопет. 
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агіорііио п<^ие іигѳ сіиііі, печие ^ио<^ а<1 есіісіит 
ргаеіогіз регііпеі, іпіег ІіЬегоз питегапіиѵ. 

137 (}иа гаііопе ассійіі, иі ех (Ііиегзо чиогі аіі паіига- 
Іет рагепіет регііпеі, циапкііи циИет зіпі і.п аворііиа 
Гатіііа, ехігапеогит питего ЬаЬеапІиг; зі иего етапеі- 

раіі Гиегіпі аЬа<Іорііѵораіге, іипс іпсіргапі | іп еа саиза 
еззе, чиа Гиіигі еззепі, бі аЬ ірзо паіигаіі раіге {етап- 

сіраіі) Гиіззепі. 
138 8і ^иІ8 розі Гасіит Іезіатепіит асіоріаиегіі 8ІЬі й- 

Ііит аиі рп* рориіит еит аиі зиі іигіз езі, аиі рег 
ргасіогет еит циі іп роіезіаіе рагепііз Гиегіі, отпіто- 
сіо Іезіатепіит еіиз гитрііиг ^иа8І а^паііопе зиі Ье- 
гейіз. 

139 Иет іигіз езі, зі сиі розі Гасіит Іезіатепіит ихог 
іп тапит сопиепіаі, иеі циао іп тапи Гиіі пиЬаЦ пат 

цсмъ—усыновителемъ не считаются въ числѣ дѣтей пи но 
праву граждапскому, ни по праву, которое основывается 
на преторскомъ эдиктѣ. 

137. Вслѣдствіе этого случается наоборотъ, что, по отно¬ 
шенію къ естественному отцу, дѣти эти, пока находятся въ 
семьѣ усыновителя, считаются въ числѣ чужихъ. Если 
же они будутъ освобождены изъ подъ отеческой власти 
отцомъ усыновителемъ, то тогда начинаютъ быть въ та¬ 
комъ положеніи, въ какомъ они были бы. осли бы ихъ самъ 
родной отецъ эманцинпровалъ. 

138. Когда кто-либо послѣ составленія завѣщанія усыно¬ 
витъ себѣ, при посредствѣ народа человѣка самовластна¬ 
го, или посредствомъ претора лицо, находящееся подъ 
отеческою властью, то во всѣхъ эгихъ случаяхъ завѣщаніе 
его расторгается чрезъ циаяі — агнатство своего наслѣд¬ 

ника. 

139. То же самое имѣетъ мѣсто, если послѣ составленія за¬ 
вѣщанія женщина переходитъ подъ власть супруга, или 
когда она выйдетъ за мужъ, находясь въ супружеской 

§ 138 = § 1. 3. 2, 17. 

§ 139. Ср. ІЛр. XXIII, 3. 
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ео шосіо Аііае Іосо еззе іпсіріі еі циаві зиа (Ьегев) 
№■ 

140 N60 ргойезі, вшѳ Ьаес вше іііе циі асІорЫиз езі, іп 
ео (евіашепіо зіі іпзікміиз іпзікиіаие; лаш <1е ехЬеге<к- 
ііопе еіов вирегиасшяп иійеіиг чиа&геге, сит іезіатеп- 
(і ГасіешЗі (егороге виопіт Ьегесіит литего поп Гиегк. 

141 ГіЬ'из циоцие чиі ех ргіта весил(іаие тапсіраііопе 
тапишіОііиг, циіа геиегШиг іп роіезіаіет раігіаш, гит- 
рк апіе іасіит Іезіатепіит; пес ргосіезі, зі іп ео Іезіа- 
гаепіо Ьегев іпвікпіиз пеі ехЬегеАаІаз Гиегк. 

142 Зітііе іиз оііт Гик іп еіив регвопа сиіиз потіпе ех 
зепаіивсопзиііо еггогів саива ргобаіпг, чиіа Гогіе ех ре- 
ге^гіпа пеі Ьаііпа циае рег еггогет циазі сіиів Котапа 
ихог Аисіа еззе!, паіав езвеі; пат зіие Ьегез іпзікиіиз 

власти; въ атоиъ случаѣ она ааввнаетъ мѣсто дочери 
и становится какъ бы ближайшею наслѣдвицею. 

140. И безразлично, будутъ ли назначены въ томъ завѣща¬ 
ніи наслѣдниками эта женщина, или усыновленный, ибо 
вопросъ о лишеніи ихъ наслѣдства кажется совершенно 
излишнимъ, коль скоро во время составленія завѣщанія 
лица эти не были своими наслѣдниками. 

141. Также и сывъ, который освобождается послѣ первой 
или второй манцинаціи, увичтожаетъ завѣщаніе, раньше 
совершенное, такъ какъ онъ возвращается йодъ отцов¬ 
скую власть; при этомъ вое равно, будетъ ди онъ назна¬ 
ченъ въ упомянутомъ завѣщапіи наслѣдникомъ, или бу¬ 
детъ лишенъ наслѣдства. 

142. Подобный законъ служилъ нѣкогда тому лицу, которому 
сенатское постановленіе разрѣшало доказывать ошибку* 
такъ какъ это лицо родилось отъ брака съ иностранкой 
или латинянкой, которую по невѣдѣнію сочли римскою 
гражданкою; именно, будетъ ли такое лицо назначено от- 

§ 140. Ср. и 23. рг. § 1. Ь. 28 $ 1.1). 28, 2. 

§ 141. Ср. Ь. 28. § 1. сП. 

§ 142. Ср. а^. I. 67. III. б. 

') Пелла', впа ев*. 
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езбеі а рагепіе 8Іие ехііегеііаіие, віие иіио раіге саиба 
ргоЬаІа біпе робі піогіеш еіиз, отгіітоііо циаві а?па- | 
ііопе гитреЬаі Іебіатепіит. 

143 І^ипс иего ех поио 8епаІи8соп8ііНо чиосі аисіоге 
сііио Насігіапо іасіит е&І, вічиіііеш иіио ргіге саиба 
ргоЬаІиг, аечие иі оііт отпітосіо гитріі Ісзіатепіит; 
8І иего рові тогіеш раігіз, р?ѵггІегіІіі8 чиігіет гитріі 
Іевіатепіит, 8І иего Ьегез іп ео всгіріиз езі иеі ехЬеге- 
(Ыиз, поп гитріі Іезіатепіит; пе зсііісеі ііііі^епіег 
Гасіа Іе8ІатепІа гебсітіегепіиг ео Отроге ^ио гепоиагі 
ПОП ро88СПІ. 

144 Розіогіоге чпс^ие Іевіатепіо циогі іиге Іасіит езі, 

еирегіие гитрііиг. пес іпіегеві, ап ехіііегіі аІЦиіз ех 
со Ьегов, ап поп ехіііегіі; Іюс епіт 8о1ит зресіаіиг, ап 
ехівіеге роіиегіі. іііес^ие зі ^иІ8 ех розіегіоге Іеэіатеп- 

цомъ въ наслѣдники, или лишено наслѣдства, ири жизни 
ли отца была обнаружена и доказана ошибка, или послѣ 
его смерти, во всякомъ случаѣ уничтожается завѣщаніе 
чрезъ ципві—агнагство. 

143. Въ наше время, на основаніи новаго сенатскаго паста- 
иовленія, изданнаго но указу б Адріана лицо это уничто¬ 
жаетъ завѣщаніе, какъ и прежде, если, конечно, причина 
ошибки обнаруживается н доказывается при жизни отца; 
если же причина ошибки будетъ доказана послѣ его смер¬ 
ти, то только неупомянутый наслѣдникъ разрушаетъ за¬ 
вѣщаніе; а если онъ въ завѣщаніи назначенъ наслѣдникомъ, 
или лишенъ нравъ, то само завѣщаніе сохраняетъ свою 
силу, дабы, конечно, завѣщанія, старательно составленный, 
не уничтожались тогда, когда новаго нельзя составить. 

144. Равнымъ образомъ позднѣйшее завѣщаніе, законно 
и правильно составленное, уничтожаетъ прежнее, все рав- 
но, явилен-ли какой-нибудь наслѣдникъ въ силу онаго или 
нѣтъ, ибо обращается вниманіе только на то, могъ ли бы 
онъ явиться въ какомъ нб. случаѣ. Слѣдовательно, если 

§ 143. Ср. Оаі. I, 32. 

§ 144 = § 2. 3. 2, 17. 
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іо цшмі іиге і&сіит езі, апі поіиегіі Ьегез еззе, аиі иіио 
іезіаіоге, аиі розі шогіет ѳіиз, ап^иат Ьегесіііаіет 
айігеі, йесевзегіі, паі рег сМіопет1) ехсіизив йіегіі, 
аиі сошіісіопе зиЬ циа Ьегез іпзіііиіиз ебі йеГесіиз віі, 
аиі ргоріег саеііЬаІит ех 1е#е Іиііа зитшоіиз Гаегіг. аЬ 
ЬегесШаіе; циіЬиз савіЬив2) раіегГалііІіаз іпіезіаіиз то- 
гііиг, пат еі ргіач іезіатепіиш поп иаіеі, гиріит а 
ровіегіоге, еі розіегіиз ае^ие пиііаз иігез ЬаЬеі, сиш ех 
ео пето Ьегез ехіііегіі. 

145 Аііо чиочио то<1о іезіатепіа іиге &сіа іпйгтапіиг, 
иеіиіі (сит)*) із циі іесегіі Іезідтепіит, сарііе (Іетіпи- 
іиз віі; цио<1 циіЬив тойіз ассійаі, ргіто соттепіпгіо ге- 
Іаіит езі. 

кто не захочетъ быть наслѣдникомъ по второму завѣща¬ 
нію, правильно совершенному, или если наслѣдникъ умретъ 
при жизни завѣщателя или послѣ его смерти, но до приня¬ 
тія наслѣдства, или если будетъ устраненъ отъ наслѣдства 
по истеченіи опредѣленнаго срока для вступленія въ на¬ 
слѣдство, или условіе, подъ которымъ онъ. былъ назначенъ 
наслѣдникомъ не исполнится, или если его по закону Юлія 
исключаютъ отъ наслѣдства ио поводу безбрачной жизни, 
во всѣхъ этихъ случаяхъ домоначалышкъ умираетъ безъ 
завѣщанія. Ибо и первое завѣщаніе недѣйствительно, бу¬ 
дучи уничтожено вторымъ, и второе равнымъ образомъ 
не имѣетъ никакого значенія, коль скоро по этому завѣ¬ 

щанію никто не признается наслѣдникомъ. 

145. Еще другимъ образомъ завѣщанія, законно составлен¬ 
ныя, теряютъ силу, нпр. когда тотъ, кто составил!» завѣ¬ 
щаніе, нодвѳргоя умаленію правоспособности. Въ первой 
книгѣ указано, когда это случается. 

§ 145 = § 4. 3. 2,17. 

■) Гсшенъ защищаетъ: рег охсерііопет. 7і'рпн.іманъ Предлагаетъ 
неудачно: ргоріег сарііопеіл. 

і) Пелла читаетъ: іи Ьія саяіілін, что согласно съ § 2. 3. 2, 17. 

*) Всѣ вставляютъ или сит или яі. 
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146 Нос аиіет сааи тгііа1) йегі іевіатепіа бісетив, 
сит аііоциіп еі циае гитрипіиг, іпгііа Папі, (еі диае 
яіаііт аЬ іпкіо поп іиге /Іипі, іпгііа зіпі; аеі еі еа ерше 

14 5. Въ этомъ случаѣ говорятъ, что завѣщанія сдѣлались 
недѣйствительными; правда, что и тѣ завѣщанія, которыя 
уничтожаются, считаются также недѣйствительными, да 

$ 146 = $ Ь. сіі. 

*) Но отношенію къ недѣйствительности завѣщаній латинская терми¬ 

нологія очень богата, и слѣдуетъ точно отличать юридическіе термины, кото¬ 

рые мы встрѣчаемъ также въ Институціяхъ Гая. 1) Тезіатепіит пиііит — за¬ 

вѣщаніе недѣйствительно съ самаго начала, когда ему недостаетъ одного 
изъ главныхъ, существенныхъ признаковъ, ннр. когда завѣщатель не имѣетъ 
способности (съ точки эрѣнія положительнаго права) составлять дѣйстви¬ 

тельное завѣщаніе (Іезіатепй ГасЙо аейѵа. Са]. II. 114) или въ случаѣ обхо¬ 

да молчаніемъ необходимаго наслѣдника (вине) (Оа). § 1.123). 2) когда при¬ 

чина недѣйствительности возникаетъ вслѣдствіе несоблюденія формальностей, 

требуемыхъ закономъ, то источники говорятъ, что Іевіагаепішл есть т/и**ит, 

ітрег/есіит, поп ]иго/асіит (ЧЭД. (I. 148. 149). 3) Бели завѣщаніе дѣлается 
недѣйствительнымъ впослѣдствіи, послѣ совершенія его, то Іевитепйіт есть 
іггііит (ничтожное), чтб наступаетъ тогда, если завѣщатель теряетъ способ¬ 

ность завѣщать, ннр. чрезъ сарійз йетіппйо (ІЛр. 23, 4) и не пріобрѣтаетъ 
этой способности до смерти (§ 4. Л. 2, 17. Ь. 6. § 5—13. Т>. 28, 3. ОаЗ. 2,146). 

Для римлянъ, попавшихъ въ плѣнъ непріятеля, было исключеніе. 8авѣща. 

нія ихъ оставались въ силѣ послѣ нхъ возвращенія изъ плѣна Опге ровЙІші- 
піі. Оц). I. 129). Ежели же такой римлянинъ умираетъ въ плѣну, то по Іех 
Согпеііа принимается юридическая фикція, будто завѣщатель умеръ до плѣ¬ 

на, т. е. свободнымъ гражданиномъ (сіѵів гошапав. ІЛр. XXIII. 5. § 5. 3. 2, 12). 

4) Завѣщаніе становится АезШиЫт, сіезегіит, если назначенные наслѣдники 
позднѣе отпадаютъ, теряютъ ли они всѣ Іевіатепй ГасНооет раввіѵат, или 
умираютъ до вступленія въ наслѣдство, или просто отказываются отъ на¬ 

слѣдства (§ 7. 3. 3, 1. 1. 38 § 3. Ь. 28, 6. 1. 73. рг. Ь. 35, 2. § 2. 3.2,17.1. 1. Б. 

28, 3.1. 181. Б. 50, 17). 5) Кезсі$*ит называется завѣщаніе, когда оно по¬ 

длежитъ опороченію, какъ совершенное подъ вліяніемъ заблужденія, обмана 
или психическаго принужденія, а также, когда имъ нарушаются, вопреки 
вакоиу, права опредѣленной категоріи родственниковъ, которые могутъ 
обезсилить завѣщаніе посредствомъ цпегеіа іпоШсіові іевіатепй (Ь. 8. § 16. 

Г). 5, 2). 6) Завѣщаніе считается гиріит, когда уничтожается завѣщаніе по 
причинѣ артайо ровйіті (Ь. 1. веч. !)• 28, Я. Саі. II. 138—142) или вслѣдствіе 
отмѣны послѣдней воли—роніегіоге іевіатепіо гшпрНиг впрегіпв (§ 2. Л. 2, 17. 

С а). II. 144. ІЛр. XXIII. 2). 7) Если лицо, имѣющее право на законную долю 
(рогйо Ісдійта) совсѣмъ обойдено въ завѣщаніи или безъ основанія лишено 
законной доли, то завѣщаніе признается несогласнымъ съ естественнымъ 
долгомъ завѣщателя — іпо//ісіозит (Рапі. вспі. IV. 5. Іпві. II. 18. Оі?. V. 2. 

Соа. III. 28). 
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іиге /асіа тпі еі ровіеа ргоріег саріііз (Іепіітіііопет іп- 

гііа /іипір роззипі піЫІошіпиз горіа (Іісі. зесі циіа запе 
сопшосііиз егаі зіп^иімз саизаз зіп"и1із арреІІаІіопіЬиз 
сіізіш^иі, і<1ео циаесіат поп іиге Гіегі (Ііеипіиг, чиаейаш 
іигѳ іасіа гитрі иеі іпгііа Яегі. 

147 №п іатсп рег отпіа ігипіііа зипі еа Іезіатепіа 
циае иеі аЬ іпіііо поп іиге Іасіа зип( иеі іиге іасіа розіеа 
іпгііа Гасіа аиі гиріа зипі. паш зі зеріет іезііипі зі&піз 
зі&паіа зіпі ІезіатепЦ роіезі зсгіріиз Ьегез зесишіит 
ІаЬиІаз Ьопогит роз^еззіопет реіеге, зі пюсіо йеГипсІиз 
Іезіаіог еі сіиіз Котапиз сі зиае роіезіаііз тогііз Іетро- 
ге Гиегіі: пат зі ісіео іпгііит Гасіит $іі іезіатепіит, 
^ио(^ риіа1) сіиііаіет иеі еііат ІіЬегЫет іезіаіог агаі- 

и тѣ, которыя съ самаго начала составляются незаконно, 
дѣлаются недѣйствительными; однако тѣ завѣщанія, ко¬ 
торыя составлены правильно, а впослѣдствіи сдѣлались 
недѣйствительными по причинѣ умаленія правоспособно¬ 
сти, могутъ тѣмъ не менѣе считаться расторгнутыми. 
Но какъ гораздо удобнѣе различать отдѣльные предметы 
особыми названіями; посему о нѣкоторыхъ завѣщаніяхъ го¬ 

ворятъ, что они не законно составлены, о другихъ же, за¬ 
конно составленныхъ,—что они расторгаются, или дѣла¬ 
ются недѣйетвительными. 

147. Однако не вовсе безполезны тѣ завѣщаніи, которыя 
или въ самомъ началѣ неправильно составлены, или, буду¬ 
чи сдѣланы законно, впослѣдствіи сдѣлались недѣйстви¬ 
тельными или же были уничтожены; ибо сели они заиеча- 
таны печатями семи свидѣтелей, то назначенный наслѣд¬ 
никъ можетъ пріобрѣсти владѣніе наслѣдствомъ согласно 
завѣщанію, лишь бы только умершій въ моментъ смерти 
былъ римскимъ гражданиномъ и самовластнымъ лицомъ. 
Ибо, если завѣщаніе недѣйствительно но тому, что ннр. 
завѣщатель потеряетъ право гражданства или даже сво- 

§ 147 = § 6 Л. сі*. 

!) Студемундъ вставилъ риіа (= схсшрН $га*іа) вмѣсто роніеа. По¬ 

слѣдняго выраженія нѣтъ въ Институціяхъ Юстиніана. 
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зіі, аиі ів іп а<1орІіопет ее <1е<1іІ еі шогііз іетроге іп 
аёорііиі раігіз роіевіаіе Іиіі, поп роіезі есгіріов Ьегез 
зесипсіит ІаЬиІаз Ьопогит роззезвіопѳт реіеге. 

148 (Ііа^е циг) зесипёит ІаЬиІаз Іезіатепіі ^иае аиі зіа- 
Ііт аЬ іпкіо поп іиге іасіае віпі, аиі іиге Гасіае розіеа 
гпріае иѳі іпгііае ѳгипі, Ьопогит розевзіопет ассіріипі, 
8І то<іо ровзипі Ьегегіііаіет орііпеге, ЬаЪеЬипІ Ьопогит 
ровзеѳзіопет сит ге; зі иего аЬ гів аиосагі Ьегегіііаз 
роіезі, ЬаЬеЬипІ Ьопогит роввеззіопет зіпе ге. 

149 Nат ві яиіз Ьегев іиге сіиііі іпзіііиіиз віі иеі ех ргі- 
то иеі ех розіегіоге Іезіатепіо, иеі аЬ іпіезіаіо іиге 1е- 
^іііто Ьегез зіі, ів роіезі аЬ гіз Ьегеііііаіет аиосаге; зі 
иего пето | зіі аііиз іиге сіиііі Ьегез, ірзі геііпеге Ье- 

боду, иди по тому, что онъ далъ себя усыновить и въ мо¬ 
ментъ смерти былъ во власти отца—усыновителя, то на¬ 
значенный наслѣдникъ не можетъ требовать владѣнія на¬ 

слѣдствомъ согласно завѣщательному акту. 
148. Лица, получающія владѣніе наслѣдствомъ по завѣщаніямъ, 

которыя иди съ самаго начала незаконно составлены, или, 
будучи правильно составлены, впослѣдствіи или уничто¬ 
жены, или сдѣлались недѣйствительными, будутъ дѣй¬ 
ствительными обладателями всего наслѣдственнаго иму¬ 
щества, если только лица эти могутъ пріобрѣтать на¬ 
слѣдство; но если (истинный наслѣдникъ) потребуетъ (по¬ 
средствомъ иска) отъ нихъ наслѣдство обратно, то они бу¬ 
дутъ владѣльцами только но имени. 

149. Если кто-либо будетъ назначенъ наслѣдникомъ но 
гражданскому праву въ силу перваго, или позднѣйшаго 
завѣщанія, или если кто безъ завѣщанія становится на¬ 
слѣдникомъ по закону, то онъ можетъ потребовать обрат¬ 
но наслѣдство отъ лицъ, которыхъ преторъ ввелъ во владѣ¬ 
ніе наслѣдствомъ; если же но окажется ни кого, кто бы по 
гражданскому праву былъ наслѣдникомъ, то лица, владѣго- 

§ 148. Ср. ІЛр. ххш. 6, 
§ 149. Ср. Ол}. II. 119. Ь. 12. рг. Б. 28, 3. 
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гесіііаіет ровзипі, пес иііит іиѳ асіиегѳиз еоз ЬаЬепІ 
со&паіі, 4иі Іе^іііто іиге Дейсіипіиг. 

149а АЦиашіо Іатеп, вісиі зирга циоциѳ поіаиіпшз 
сііага Іе^ііітіз циоцие ЬегесІіЬиз роіхогез зсгіріі Ііа- 
Ьепіпг’), иеЫі зі іезіатепіит ісіео поп іиге іасіит зіі, 
ЯШ><1 Гатіііа поп иепіегіі, аиі пипсираііопів иегЬа іезіа- 
іог Іосиіиз поп зіі; іиш | епіт зі а^паіі реіапі 
Ьегесіііаіет,-- 

150 еа 1е#е Ьопа сайиса йипі еі ас! рорпіит йеГеггі | 
іиЬепІиг, зі сІеГипсІо пето Негев иеі Ьопогит роззез- 
зог зіі. 

151 Роіезі иі іиге йсіа Іезіатепіа сопігагіа иоІипЫе іп- 
йгтепшг. аррагеі (аиіет) поп роззе ех ео зоіо іпГігта- 
гі Іезіатепіит, цио<] розіеа Іезіаіиг ій поіиегіі иаіеге, 

щія наслѣдствомъ могутъ его держать и никакихъ рѣшитель¬ 
но правъ противъ послѣднихъ не имѣютъ когнаты, которые 
устраняются самимъ закономъ. 

149а Однако случается, согласно тому, что мы выше сказа¬ 
ли, что наслѣдники, которыхъ преторъ ввелъ во владѣніе 
наслѣдствомъ, имѣютъ даже преимущество передъ закон¬ 
ными наслѣдниками, нпр. если завѣщаніе потому не со¬ 
ставлено правильно, что имущество но продано мнимымъ 

• образомъ, или завѣщатель не заявилъ торжественно своей 
послѣдней воли; въ этомъ случаѣ если агнаты требуютъ 
наслѣдства- 

150 по названному закону (ІохЛиІіа) наслѣдство дѣлается вы¬ 
морочнымъ и собственностью народа, если никто но ста¬ 
новится истиннымъ наслѣдникомъ покойнаго, или если 
никто ни будетъ нрѳторскимъ владѣльцемъ наслѣдства. 

151 Можетъ случиться, что завѣщательный актъ, соста¬ 
вленный законнымъ образомъ, вслѣдствіе противоположной 
воли теряетъ силу. Однако ясно, что нельзя завѣщанія 
обезсилить только тѣмъ, что впослѣдствіи завѣщатель ис 
пожелалъ, чтобы завѣщаніе это было дѣйствительно, до 

§ 150. Ср. Ь. 96. § 1. а бе 1е*. 1. 

§151. Ср. Ь. 4. рг. Ь. 19. Б. 37, 4. 

*) Т. е. весппбшл ІаЪпІая Ьопопил роааеааогея. 
Инст. Гая. 12 
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пз^ие асіео, пі ві Ііппт еіаз іпсідегіі, піЬііо тіппз іиге 
сіиііі ѵаіеаі. ^иіп еііат зі НАеиегііциоциеыі сопЪиыегіІ 
ІаЫіІаз Іезіатепіі, піЬііо тіпаз (поп) гіезіпепі ааіеге 
с{аае іЬі Гиегппі зсгіріа, Іісеі еогат ргоЬаІіо йіЛісіІіззіІ. 

151а ()иі<1 ег^о езі? зі ^иІ8 аЬ іпІезЫо Ьопогшп роззез- 
зіопет реііегіі еі із цпі ех ео Іезіатепіо Ьегез езі, ре- 
Іаі Ьегегіііаіет, роіезі еит рег ехсерііопет Доіі гоаіі 
гереііеге, зі тосіо еа тепз іезіаіогіз Гпіззе ргоЬеІиг, иі 
аЛ еоз, <|иі аЬ іпіезіаіо иосапіиг, региепіаі ЬегеДіІаз: еі 
Ьос ііа /ѵзсгіріо ітрегаіогіз Апіопіпі ві^пібсаіиг.1) 

того нельзя, что если перерѣзать скрѣиу, то все-т&ви завѣ¬ 
щаніе но гражданскому праву имѣетъ силу. Если даже 
завѣщатель уничтожитъ или сожжетъ актъ завѣщанія, то 
тѣмъ не менѣе не перестаетъ имѣть значеніе все то, что 
въ завѣщаніи написано, хотя бы было трудно доказать его 
содержаніе. 

151а Итакъ, что же это значитъ? Если потребуетъ владѣнія 
наслѣдствомъ наслѣдникъ безъ завѣщанія и если предъя¬ 

витъ претензію по поводу наслѣдства тотъ, кто по этому 
завѣщанію становится наслѣдникомъ, то первый можетъ 
отстранить послѣдняго возраженіемъ злаго умысла, если 
только будетъ доказано, что завѣщатель желалъ, чтоЪы 
наслѣдство досталось наслѣдникамъ безь завѣщанія. Такъ 
и постановлено рескриптомъ императора Антонина. 

§ 151а. Ср. ІЛр. XXVIII. 13. Олѣ III. 35 -37. 

') Возстановленіе §§ 151 и 151а фрагментовъ представляло много 
трудностей, и Студемундъ говоритъ: ріпга 1е&с1 спі ГогііогіЪпя тсйісятепііз 
лі\ ІісеЬіі, с&о тпеегііогея пшЬгав (ІеясгіЪеге иоіиі. Гушке сперва ттрнлялъ слѣ¬ 

дующую редакцію: 8сс1 циіл Яегі роіеяі, пі іпге Іасіа іеяіашепіа ргоріег сопіга 
ІаЬпІая Ьопогпш рояясяяіопет іпйгтепіаг, аррагсі, поп рояяе чпі Ішл аЪ іпіея- 

Іліо Гасіі вппі Ьегедев ІеяіаіоН, аЬ сія Ііегегіііаіет аѵосаге, ппі сопіга іряпш 
Іі^ппш сіпя а^ііоѵегппі Ьопогиш рояяеяяіоисш, (|піа еіяі Іеяіаілспіилі Загс сіѵііі 
ѵаіеаі, цпі ео іпяПіаіі яапі Ііегссіея, рег сопіта ІаЬпІая іеяіашепіі Ьопогшп роя- 
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152 НегеЛез аиіет аиі песеззагіі сіісипіиг аиі зиі 
еі песеззагіі аиі ехігапеі. 

153 Кесеззагіиз Ьегез езі зепшз сит ІіЬегІаІе Ьегез іп- 
зіііиіиз, іЛео зіс арреііаіиз, ^иіа віие иеііі зіие поііі, 
отпітоЛо розі тогіет Іезіаіогіз ргоііпиз ИЬег еі Ье¬ 
гез езі. 

154 ІІпЛе циі іасиііаіез зиаз зизресіаз ЬаЬеІ, зоіеізегииш 
ргіто аиі зесипЛо иеі еііат иііегіоге дгаЛи ІіЬегит еі 
ЬегеЛет іпзіііиеге, иі зі сгеЛіІогіЬиз ваііз поп Яаі, ро- 

152 Наслѣдники называются или необходимыми, или своими 
и необходимыми, или посторонними. 

153 Необходимымъ наслѣдникомъ бываетъ рабъ, котораго 
назначили наслѣдникомъ и отпустили на полю; его называ¬ 
ютъ такъ потому, что, хочетъ ли онъ этого, или нѣтъ, во вся¬ 
комъ случаѣ, послѣ смерти завѣщателя, онъ тотчасъ дѣла¬ 
ется свободнымъ и наслѣдникомъ. 

154 Вотъ почему тотъ, котораго состоятельность подозри- 
тѳльна, обыкновенно дѣлаетъ раба свободнымъ въ нервой 
или второй или дахѳ дальнѣйшей степени, назначая его 
наслѣдникомъ,.чтобы, въ случаѣ неудовлетворенія вѣри- 

§ 152 = рг. X 2,19. 

§ 153 = § 1. сП. 

§ 154 = § 1. .1. сіе. 

веввіопет виттоѵепепг. § 150а. Вей іпіегбит еііпт Ъопогпт ровясявіо аЪ 
іпіевеаео віие ге ргоЬаіпг багі, аиоб еат цаібет бе, ві циів аЬ інІезШо Ьоиошт 
роввеввіопет реііегіе, чш'а яесипбит ІаЬпІав вспріиз Ьегсв рсіеге иоіиіе, яеііі* 

ееі ваіів ЬаЪепв, апоб ЬегесИШет іпго сіѵііі асіісгіе, апі ві циіз віі, аіі сцют аЬ 
іпіевШо ]пге Іе^ііішо регѵепіаі Ьегебііаз е!с. Затѣмъ Крюгеръ (Ѵегвисііе Іт 
ОеЪіеіе дев гот. К. р. 1—41, ІІЬсг беп Гогтіовеп \ѴібеггтГ бег Тевеатспес. р. 
13) трудился надъ изъяспѳнісмъ упомянутыхъ, весьма испорченныхъ отрыв¬ 

ковъ. Также Іі'еппенъ (ЛаЬгЬ. Г Оо^та*. XI. р. 226* по*. 192. И.) толковалъ 
различныя чтенія этого текста. Мы приняли почти цѣликомъ редакцію 
Студемунда% держась того убѣжденія, что его зоркій починъ главнымъ обра¬ 

зомъ содѣйствовалъ возстаиовлеиію сложнаго текста.. Гай хотѣлъ здѣсь 
сказать, что отмѣна послѣдней воли вслѣдствіе уничтоженія завѣщательныхъ 
таблицъ (Ісвіатспеит Іасвит) считалась дѣйствительною лишь но претор- 

ском’у, но не по'Гражданскому праву. 
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Гшз Ьиіиз Ьегегіів циат ірзіиз Іевідіогіз Ьопа иепеапі, 
іа езі иі ідпотіпіа циае ассгёіі ех иепаШопе Ьопогит, 
Ьипс роііив ЬегеДет циат ірзит Іезіаіогет сопііп- 
&аІ; *) цпапциат ари<1 Гмйдіит 8аЬіпо *) ріасеаі ехі- 
шепаит еит евзе і^потіпіа, циіа поп зио пШо зеа пе- 
сеззііаіс іигів Ьопогит иепаНіопет раіегеіиг; зеа аііо 
іиге піітиг. 

155 Рго Ьос Іатеп іпсотто<Ь ііиі еі соттоаит ргае- 
зіаіиг, п( еа чиае розі тогіет раігопі ѳіЬі а^иізіегіі, 
зіпе апіе Ьопогит иепсііііопет зіие розіеа, ірві гезегиеп- 
Іиг; еі циатиіз рго рогііопе9) Ьопа иепіегіпі, ііегит ех 

телей, скорѣе продавалось имущество наслѣдника, нежели 
его, завѣщателя, т. е. чтобы безчестіе, которое влекла за 
собою продажа наслѣдства, постигло скорѣе наслѣдника, 
чѣмъ завѣщателя. Правда, у Фуфндін юристъ Сабинъ пола¬ 
гаетъ, что рабъ-наслѣдникъ въ этомъ случаѣ не подверга¬ 
ется безчестію, такъ какъ не по своей винѣ, а въ силу за¬ 
кона онъ долженъ продавать наслѣдство. Но мы пользу¬ 
емся другимъ правомъ. 

155 Однако въ замѣнъ этого неудобства предоставляется 
такому наслѣднику та выгода, что то, что онъ пріобрѣлъ 
послѣ смерти патрона, раньше ли продажи наслѣдства или 
послѣ, остается въ его распоряженіи, и хотя имущество 
продано соразмѣрно съ долгами, все-таки его имущество, 

§ 155 = § 1. Д. сП. Ср. Ъ. 1. § 18. О. 42, 6 

О Поленаарь въ своемъ англійскомъ изданіи сокращаетъ это мѣсто 
въ виду § 1. Л. 2, 19 слѣдующимъ обраэомъ: роііиз Іициа ЬегесГів яиаш ірвіпз 
Іевіаіогів (-) роввібсапіиг еі бівігаііапіиг. Исключенныя слова — это 
глосса, н поэтому нелишни въ текстѣ. 

*) Расснерь: хотя у Фуфидія Сабина рѣшено. Очевидно, переводчику 
этого мѣста оставался неизвѣстнымъ знаменитый юристъ Масурій Сабинъ, 

основатель сабиыіанской школы и авторъ сочиненія: іня еіѵііѳ, къ которому 
писалъ замѣчанія (поіае) Ри/ііііи*, современникъ Прокула. 

3) Дюбоа (а за нимъ Поленаарь) читаетъ: ргоріег сопігасііопет. Лях* 

Мань, Гушке (Пеііпі^е), Гейзе, Студемундъ защищаютъ: рго рогііопе, ссылаясь 
на эдиктъ нретора, гдѣ это техническое выраженіе также находится: ср. Ру- 

дорфъ, ііЬег біе Іехісаіеіі Ехссгріс айв бсп Іпяіііиііопсп бея Оаіиз. р. 354* 
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Ьегедііагіа саива Ьопа еіив поп иепіеп^ пізі ві ^ик^ еі ех 
Ьегесіііагіа саива Гиегіі асЦиівіІит, [ иеіиі ві Ьаііпит 
жЦиівіегіІ1) еі Іосиріеііог іасіив ей; сат сеіегогит 
Ьотіпит, циогит Ьопа иепіегіпі рго рогііопе, ві циі<і 
розіеа а<ЦиігапІ, еііат ваеріиз еогит Ьопа иепігѳ 
зоіепі. 

156 8иі аиіет еі песеззагіі Ьегегіев випі иеіиі Шіив Йііаие 
пѳроз періізие ех Шіо, (Іеіпсерз се&гі циі тосіоіп роіев- 
іаіе шогіепііз іиегипі. ве<1 иіі пероз періізие ътв Ье- 

вслѣдствіе пріобрѣтенія наслѣдства только тогда подле¬ 
житъ цродажѣ, если онъ что-нб. пріобрѣлъ благодаря на¬ 
слѣдству, нпр. если обогатился вслѣдствіе полученія на¬ 
слѣдства послѣ латинскаго гражданина; между тѣмъ, если 
другіе люди, послѣ продажи соотвѣтственной доли ихъ 
имущества, снова что-нибудь пріобрѣтутъ, то часто иро- 
даетси и все ихъ имущество. 

156 Свои й необходимые наслѣдники суть нпр. сынъ, дочь, 
внукъ и внучка отъ сына, а затѣмъ и црочія дѣти, если 
только оставались подъ властью умирающаго. Но чтобы 
внукъ или внучка были своими наслѣдниками, не доста- 

§ 156-158 = § 2. Л 2,19. 

*) Савинъи и Гешенъ: ѵеіиі еі ех ео цио<1 Ьаііпив аіЦпізіегІІ Іосиріеііог 
Гасіиа еіі. Бэкиніы ѵеіиі зі Ьаііииз адчиізіегіі аиі Іосиріеііог. Гасіия зіі. Гушке 
(5 изд.): ѵеіиі зі Ьяііпі Ьопіз, (чпеш Ьегсз) адчиізіегіі, Іосиріеііог Гасіиз зіі. 
Къ этимъ чтеніямъ можно отнести то, что писалъ Ассенъ (адпоі. ад Оаі. 
Іпзі. р. 99): агдоепда езі оЬзспгіог зсгіЬепді гаііо Саіі: пат поп еаі зегто дс 
Ьаііпо Ьопа асчпігепіе, вед де Ьопіз Ыясе асчпівіііз ресиііі потіпе ех тогіе 
Ьлііпі ІоспрІеіапііЬпэ Ьегедііаіст тапитівзогіа. Гутшмитъ преддагаетъ но¬ 

вую, по нашему мнѣнію, единственно вѣрную редакцію. Онъ читаетъ: ѵеіиіі 
ві (не ві Ьаііииз) Ьаііпит аецпізіегіі еі Іосиріеііог Гасіпв зіі. Ь'іііпит ас^т^е^е 
обозначаетъ другими словами ІіЬегіі тогіпі Ьопа асциігеге или, какъ Гай раз¬ 

сказываетъ (ІГ. 195): сат Іе.даіиз /иіззеі Ьаііпиз рег ѵіпдісаііопет соіопіае, 

деНЬегепі іпцпіі Ьссигіопсз, ап ад зе ѵеііпі регііпеге. Мы бы еще прибавили 
слова Плинія (Ер. X. 105): ^із Імііпогит зиогит тІЫ геГщпіі. Гай имѣлъ 
эдѣсь въ виду тотъ случай, когда рабъ, будучи Ьегез песеззагіив, обогащался 
наслѣдственнымъ имуществомъ Латина, который какъ іп$ешшя ѵіѵіі, но іпо- 

гіінг «егѵив. Когда Латинъ («Тпшаппв) умиралъ, то его имущество какъ ре- 

саііит зегѵі получалъ или патронъ, или его наслѣдникъ. 
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гее віі, поп бпйісіі ешп іп роіезіаіе аиі тогіів (ешроге 
Гиіззе, зе<і орив еві иі раіег чиочие еіиз иіпо раіге зио 
ёезіегіі вниз Ьегез еззе аиі шогіе іпіегсеріпв аиі циаіі- 
Ьеі гаііопе ІіЬегаІиз роіезіаіе; іит епіт пероз періівие 
іп Іосит зиі раігіз зиссесіипі. 

157 8ес1 зиі чиі(1ет Ьегегіез ійео арреііапіиг, ^иій<1оте8- 
Іісі Ьегеёев зипі еі иіио циоцие рагепіе циоёаттодо 
(Іошіпі ехізіітапіиг; ъп(1е еііаш бі циізіпіезіаіив шогіииз 
віі, ргіта саиза еві іп виссеззіопе ІіЬегогит. песеззагіі 
иего ійео сіісипіиг, циіа отпітосіо, (віие) иеііпі ($і)ие 
(поііпі, іат) аЬ іпіезіаіо циаш ех Іезіатепіо Ьегегіез йипі. 

158 8е<1 Іііз ргаеіог регтііііі аЬзІіпеге ее аЬ Ьеге<Ша&, 
иі роііиз рагепііз Ьопа иепеапі. 

159 Ыет іигізезі еі (га) ихогіз регзопа циае іп тапи 
езі, чиіа йііае Іосо еві, еі іп пиги чипе іп шапи Йііі еві, 
циіа перііз Іосо еѳі. 

точно того, чтобы они были подъ властью дѣда во время 
его смерти, но необходимо, чтобы отецъ ихъ при жизни 
своего отца пересталъ быть своимъ наслѣдникомъ, или за¬ 
стигнутый смертію, или освободившійся изъ подъ власти 
но какой-либо другой причинѣ; ибо тогда внукъ или внуч¬ 
ка наслѣдуютъ вмѣсто своего отца. 

157 Эти наслѣдники называются своими потому, что они 
домашніе наслѣдники и еще при жизни отца считаются до 
нѣкоторой степени собственниками; отсюда слѣдуетъ, что 
если отецъ умретъ, не оставивъ завѣщанія, то прежде 
всего призываются къ наслѣдованію дѣти. Необходи¬ 
мыми называются по тому, что дѣлаются они наслѣдни¬ 
ками во всѣхъ случаяхъ, желаютъ ли, или не желаютъ, 
какъ безъ завѣщанія, такъ н по завѣщанію. 

158 Но преторъ имъ позволяетъ отказаться отъ (уже при¬ 

нятаго) наслѣдства, дабы скорѣе имущество отца, а не ихъ 
самихъ было продано. 

159 Это имѣетъ мѣсто также относительно жены, которая 
состоитъ подъ супружескою властью, такъ какъ она зани¬ 
маетъ мѣсто дочери, и относительно невѣстки, которая во 
власти сына, такъ какъ она занимаетъ мѣсто внучки* 

§ Ср. С:і). III. 3. II. 139. I. 111. 
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160 (}иіп еііат вітііііег аЬвііпепсІі роіебі’аіет Гасіі 
ргаеіог еііат еі циі іп сааза гпапсіріг еві, (зі) сит ІіЬсгІаіо 
Ьегев іпвіііиіин зіі, сит1) песезвагіиз, поп еііат биив Ье 
гез зіі, іап^иат зегииз. 

161 Сеіегі циі іезіаіогіз іигі зиЬіссіі поп зипі, ехігапеі 
Ьегейев арреііапіиг. ііацие НЬегі циоциѳ нобігі циі іп ро- 
іеѳіпіе побіга поп бипі, Ьегесіев а поЫб іпзіііиіі бісиі 
ехігапеі иісіепіиг. циа йе саиза еі циі а таіге Ьсге^ев 
іпзіііиипіиг, еойет питего зипі, ^иіа іетіпае НЬегоз іп 
роіезіаіе поп ЬаЬепі. зегиі циоцие, ^иі сит ПЬег*а1е 
Ьегейев іпзіііиіі зипі еі розіеа а йотіпо тапитіззі, 
еогіет питего ІіаЪепіиг. 

160 Право отказаться отъ наслѣдства преторъ равнымъ 
образомъ предоставляетъ даже манцииііропанному,т. о. то¬ 
му, кто находится въ положеніи кабальнаго, т. с. если онъ 
былъ назначенъ наслѣдникомъ вмѣстѣ съ полученіемъ сво¬ 
боды, такъ какъ онъ, подобно рабу, есть необходимый на¬ 
слѣдникъ, а пе свой. 

161 Прочіе наслѣдники, которые не состоятъ подъ властью 
завѣщателя, называются наслѣдниками посторонними. 
Такимъ образомъ наши собственныя дѣти, не состояния 
въ нашей власти, будучи назначены наслѣдниками, счита¬ 
ются какъ бы посторонними наслѣдниками. По этой при¬ 
чинѣ и тѣ, которые назначаются матерью въ наслѣдники, 
находятся въ этомъ же числѣ, потому что женщины не 
имѣютъ отеческой власти надъ своими дѣтьми. Въ томъ 
же числѣ полагаются также рабы, назначенные наслѣдни¬ 
ками съ полученіемъ свободы и затѣмъ отпущенные гос¬ 
подами на волю. 

§ 161 = § 3. У 2, 19. 

1) Гушке, Бэкитъ, Жиро читаютъ: ^иатш8 песезаагіив: мы иредпо - 
читаемъ иоправку Студемунда: сит. Гай хотѣлъ сказать, что преторъ пре¬ 

доставлялъ право отказаться отъ наслѣдства манципированному потому, что 
онъ не принадлежалъ къ т. и. виі Ьегесіев, которые уже пользовались упомя¬ 

нутымъ правомъ (аЪяІіиепйі роіезіав). 
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162 Ехігапеіз аиіет ІіегесІіЬиз (ІеІіЬегапДі роіезіав сіаіа 
езі (1е а<іеип<1а Негейііаіе иеі поп асіеипгіа. 

163 8е<і зіие із сиі аЬѳІіпепсІі роіезіав еві, іптізсиегіі зе 
Ьопіз Ьеге<НіагіІ8, зіие із сиі йе агіеипсіа (кетеЛіШе) сіеіі- 
Ьегаге Іісеі, асііягіі, розіеа геііпциепгіае Ьегесіііаііз Гасиі- 
Іаіет поп ЬаЬеІ, пізі ві тіпог бі( аппогит ххѵ. паш Ьиіиз 
аеіаііз ЬотіпіЬиз, зісиі іп сеіегіз отпіЬив саизіз сіесер- 
Ііз, ііа еііат зі Іетеге Датпозат Ьегесіііаіет зизсере- 
гіпі, ргаѳіог зиссиггіі. зсіо ^иі<іет сііиит Найгіапит 
еііат таіогі ххѵ аппогит иепгат вевше, сит розі 
айііат Ьегесіііаіет ^гапсіе аоз аііепит яиой айііае Ье- 
гегіііаііз Іетроге ІаІеЬаІ, аррагиіззеі. 

164 Ехігапеіз ЬегесііЬив зоіеі сгеііо1) Дагі, і(і еві бпіз 

162 Посторонніе наслѣдники могутъ испрашивать срокъ 
для осмотра наслѣдства и рѣшенія вопроса, вступить ли 
во владѣніе наслѣдствомъ, или не вступать. 

163 Но если тотъ, кто иожѳтъ отказаться отъ наслѣдства, 
совершаетъ такія дѣйствія, изъ которыхъ несомнѣнно 
слѣдуетъ воля его быть наслѣдникомъ, или если посторон¬ 
ній, которому позволяется обдумать принятіе наслѣдства, 
приметъ таковое, то впослѣдствіи ни тотъ, ни другой 
не властенъ оставить наслѣдство, если только ему не ме¬ 
нѣе 25 лѣтъ. Ибо лицамъ этого возраста, какъ во всѣхъ 
прочихъ случаяхъ, когда опи обмануты, такъ и въ этомъ 
случаѣ, когда они необдуманно примутъ убыточное на¬ 
слѣдство, приходить на помощь преторъ. Я, по крайней 
мѣрѣ, знаю, что императоръ Адріанъ предоставилъ право 
реституціи (іп іпіе^піт) тому, кому было больше 25 
лѣтъ, когда по принятіи наслѣдства оказались значитель¬ 
ные долги, которые неизвѣстны были во время принятія 
наслѣдства. • 

164 Постороннимъ наслѣдникамъ обыкновенно предоставля¬ 
ется срокъ, называемый огоііо, т. е. время для обоуждѳ- 

§ 162. 163 = § 5. А. сіі. 
§ 164. Ср. ІЛр. XXII. 27. 

*) Объ исторія креціи см. Азарееичъ, О различія между опекой и по¬ 

печительствомъ по римскому праву. 1872. стр. 28. ѴеКгіпд, гот. ЕгЬг. стр. 190. 
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(ІеІіЬегашІі, Ш іпіга сегішп Іетризиеі агіеапі Ьегесіііаіет, 
иеі 8І поп асіеапі, Іетрогіѳ йпе зиттопеапіиг. і(іео 
аиіеіп сгеііо арреііаіа езі, циіа сегпеге езі чиазЫесегпе- 
ге еі сопзіііиеге. 

165 Сот ег&о ііа зсгіріит зіі: некез тітіѵз езто, айі- 
сеге сІеЪетиз: секмтсхзуе ш семтѵм біевѵз ркохі- 

МІЗ <}ѴІВѴ5 5СІЕ5 РОТЕК15<}ѴЕ. <5ѴООШ ІТЛ СКЕѴЕК15, 

ЕХНЕКЕЗ ЕЗТО. 

166 Еі чпі і(а Ьегез іпзіііиіиз еѳі, еі иеііі Ьегев езве, 
(ІеЬеЬіІ іпіга сііет сгеііопів сегпеге, іб езі Ьаес иегЬа ёі- 
сеге: оѵоо ме рѵвьіѵз1) меѵіѵз тезтамеыто зѵо не- 

КЕОЕМ Ш5ТІТѴІТ, БАМ НЕКЕШТАТЕМ АРЕО СЕКЫО<ЗѴЕ. 

нія (размышленія), чтобы они въ теченіе извѣстнаго вре¬ 
мени или торжественно вступили во владѣніе наслѣд¬ 
ствомъ, или были бы устранены въ случаѣ не принятія та¬ 

кового; срокъ этотъ названъ сгеііо потому, что сегпеге 
обозначаетъ буквально какъ бы «Іеоегпегѳ и оопвіііиегѳ. 

165 Когда, слѣдовательно, написано такъ: „Тицій, будь на¬ 
слѣдникомъ4, то мы должны прибавить: „и рѣшись при¬ 
нять наслѣдство въ теченіе ста ближайшихъ дней, въ кото¬ 

рые все узнаешь и съумѣѳшь вступить въ нрава наслѣдо¬ 
ванія, а если не вступишь во владѣніе наслѣдствомъ, то бу¬ 
дешь лишенъ этого нрава*. 

166 А если тотъ, кто такимъ образомъ назначенъ, пожела¬ 

етъ быть наслѣдникомъ, то онъ долженъ будетъ въ тече¬ 
ніе опредѣленнаго срока торжественно принять наслѣд¬ 
ство, т. е. заявить слѣдующее: „такъ какъ Публій Мевій 
назначилъ меня въ своемъ завѣщаніи наслѣдникомъ, то я 
принимаю наслѣдство торжественнымъ образомъ4. По- 

§ 165. Ср Ѵагго бе Ь. Ь. VI. 8. § 81. 

§ 166. Ср. Шр. XXII, 25. 26. 28. § 7. .7. 2,19. 

*) Дюбоа читаетъ: РпЫіпе ТШца, во эта редакція сомнительна. 
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(|ио(1бі іи поп сгеиегіі, йпі(о Іетроге сгеііопіб ехсіисіі- 
Іиг; пес циісциат ргобсіі, зі рго Ііеіейе #ега13), і<і еві 
зі геЬиз Ьегесіііагіів Іапциат Ііегез иіаіиг. 

167 Аі із циі біпе сгеііопе Ьегез іпзіііи/ш зіі, аиі циі аЬ 
іпіезіаіо Іѳ&іііто іиге а(] ЬегеДіІаІет иосаіиг, роіезі аиі 
сегпеіиіо аиі рго Ьегесіе ^егепсіо иеі еііат пиУа иоіипіа- 
Іе визсіріепгіае Ьегесіііаііз Ьегез йегі; ек)ие ИЬегит езі 
циоситчие Іетроге иоіиегіі, айіге ЬегесШаІет; (т7) 
зоіеі ргаеіог розІиІапІіЬиз Ьегеёііагііз сгесШогіЬиз Іега- 
риз сопзіііиеге, іпіга цио<1 зі иеііі аёеаі Ьеге<ііІаІет, ві 
тіпиз, иі Іісеаі сгесІіІогіЬиз Ьопа сіеГипсІі иепіеге. 

этому, если онъ не вступитъ но владѣиіе наслѣдствомъ, 
то по истеченіи опредѣленнаго срока исключается изъ чи¬ 
сла наслѣдниковъ; нисколько но поможетъ то обстоятель¬ 
ство, что онъ будетъ дѣйствовать въ качествѣ фактическа¬ 
го наслѣдника, т. е. если онъ будетъ пользоваться на¬ 
слѣдственными вещами, какъ наслѣдникъ. 

167 Но тотъ, кто назначенъ наслѣдникомъ безъ прибавле¬ 
нія срока для принятія наслѣдства, или тотъ, кто но зако • 
ну призывается къ наслѣдованію, можетъ сдѣлаться на¬ 
слѣдникомъ, принявъ торжественно наслѣдство, или дѣй¬ 
ствуя въ качествѣ наслѣдника, или по одному иростому 
выраженію своей воли принять наслѣдственное имущество, 
и отт? него самого зависитъ встуиить во владѣніе наслѣд¬ 
ствомъ, когда только пожелаетъ. Но обыкновенно преторъ, 
по требованію наслѣдственныхъ вѣрителей, назначаетъ 
срокъ, въ теченіе котораго наслѣдникъ можетъ, если по¬ 
желаетъ, принять наслѣдство, въ противномъ случаѣ вѣ¬ 

рители могутъ требовать открытія конкурса надъ наслѣд¬ 
ствомъ и иродать имущество покойника. 

§ 167. Ср. С*0. III. 87. ІЛр. XXII. 25. 

) Рго Ьегейе догегс тійеіиг іе, чиі аіщиігі Тасіі чиаві Ьегев. 
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168 8ісиі аиіет ^иі) сиш сгеііопе1) Ьегез іпзіііиіиз езі, 
пізі сгеиегіі Ьегеёііаіеш, поп ЙІ Ьегез, ііа поп аіііег ех- 
сЫіІиг, чиат ві поп сгеиегіі іпіга М Іетриз чио сгеііо 
йпііа езі; ііацие Іісеі ипіе (ііет сгеііопіз сопзіііиегіі Ье- 
гейііаіет поп асііге, Іатеп раепііепііа асіиз зирегапіе 
сііе сгеііопіз сегпепйо Ьегез еззе роіезі. 

169 АІ із чиі зіпе сгеііопе Ьегез іпзШиІиз езі, чи'ше аЬ 
іпіезіаіо рег Іедеш иосаіиг, зісиі иоіипіаіѳ писіа Ьегез 
ЙІ, ііа еі сопігагіа йезііпаііопе зіаііт аЬ Ьегеёііаіе ге- 
реііііиг. 

170 Огапіз аиіет сгеііо сегіо Іетрогѳ сопзігіп^ііиг. іп 

168 А такъ какъ тотъ, кто назначенъ въ наслѣдники, полу¬ 
чивъ срокъ для принятія наслѣдства, иѳ дѣлается наслѣд¬ 
никомъ, если не принимаетъ такового торжественнымъ 
образомъ, то онъ только въ томъ случаѣ исключается изъ 
числа наслѣдниковъ, когда не вступитъ во владѣпіе на¬ 
слѣдствомъ въ теченіе опредѣленнаго срока. Такимъ о- 
Оразомъ, хотя би онъ до конца срока рѣшился не прини¬ 
мать наслѣдства, однако, перемѣнивши свое намѣреніе, 
онъ въ послѣдній моментъ срока можетъ сдѣлаться на¬ 
слѣдникомъ вслѣдствіе торжественнаго принятія наслѣд¬ 

ства. 

169 Но тотъ, кто назначенъ наслѣдникомъ безъ срока для 
принятія наслѣдства, или тотъ, кто по закону призывает¬ 
ся къ наслѣдованію,—пріобрѣтаетъ съ одной стороны на¬ 
слѣдственныя права простымъ изъявленіемъ воли, а съ 
другой—тотчасъ же отстраняется отъ наслѣдства, какъ 
только объявитъ противоположное рѣшеніе. 

170 Всякій актъ формальнаго принятія наслѣдства свя¬ 
занъ съ опредѣленнымъ срокомъ, для чего, какъ пола- 

§ 168. Ср. ІЛр. XXII. зо. 

§ 169. Ср. ІЛр. XXII. 29. 

§ 170. Ср. СІс. аа. АП. XIII. 46. Ь. пи. ТЬ. С. 4,1. 

*) Рассперъ: „а такъ какъ тотъ, кто назначенъ наслѣдникомъ, безъ 
срока для обсужденія, не дѣлается наслѣдникомъ...44—переводъ но согласный 

съ текстомъ, гдѣ ясно сказано сит сгеііопе. 
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диаш геш ІоІегаЬіІе Іетриз иізит езі сепіит сііеіит. 
роіеві Іатеп піііііо гаіпиз іиге сіиііі аиі Іоп^іиз аиі 
Ьгеиіиз Іетриз сіагі; Іопдіш Іатеп іпіегйит ргаеіог 
соагіаі. 

171 Еі циатиіз отпіз сгеііо сегііз сІіеЬиз сопзігіп^аіиг, 
Іатеп аііа сгеііо ииі^агіз иосаіиг, аііа сегіогиш (ііегит: 
ииі^агіз Ша, чиат зирга ехрозиітиз, і<1 еві іп циа 
шНсгипІиг Ьаес иегЬа: оѵівѵз зсіет ротёкіт<зѵе; сегіо¬ 
гиш ііегит, іп чиасіеігасііз Ьіз иегЬіз сеіега зсгіЬипІиг. 

172 (}иагит сгеііопиш та^па сІИГегепІіа езі. паш ииі^а- 
гі сгеііопе іаіа пиііі сііез соприіапіиг, пізі циіЬиз всіегіі 
Чиізчие зе Ьегеіет еззе іпзіііиіит еі роззіі сегпеге. 
сегіогиш иего ііегит сгеііопе іаіа еііат пезсіепіг зе 
Ьегеіет іпзіііиіит еззе питегапіиг ііев сопЧіпиі; 

га л и, достаточенъ промежутокъ 100 дней; однако но граж¬ 
данскому нраву этотъ срокъ можетъ быть или продленъ 
или сокращенъ; впрочемъ срокъ, превышающій 100 дней, 
иногда сокращается преторомъ. 

171 И хотя всякое принятіе наслѣдства ограничивается 
опредѣленнымъ числомъ дней, то однако одинъ срокъ на¬ 
зывается обыкновеннымъ, другой съ опредѣленнымъ чи¬ 
сломъ дней. Обыкновеннымъ называется тотъ срокъ, ко¬ 
торый мы разсматривали выше, т. е. тотъ, въ которомъ 
прибавляются слѣдующія слова: „въ теченіе которыхъ онъ 
узнаетъ и будетъ въ состояніи принять (наслѣдство)1*; сро¬ 
комъ извѣстнаго числа дней называется тотъ, въ кото¬ 
ромъ пишу гея всѣ слова, за исключеніемъ только-что. 
приведенныхъ. 

172 Ксть большая разница между этими способами принятія 
наслѣдства; именно, когда данъ срокъ обыкновенный (сѳп- 
Іиш сііеѳ иіііев), то въ его составъ входятъ только тѣ дни, 

въ теченіе которыхъ наслѣдникъ узн&етъ, что онъ назна¬ 
ченъ преемникомъ и можетъ принять наслѣдство; при 
креціи съ опредѣленнымъ временемъ считаются всѣ дни 
безпрерывно даже не знающему, что его назначили нц- 

§ 171. Ср. Шр. XXII. 31. 
§ 172. Ср. ІЛр. XXII. 32, 
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кет еі чис^ие чиі аііциа ех саиза сетеге ргоЬіЬеІиг, 
еі ео атрііиз еі чиі зиЬ согкіісіопв Ьегез іпзіііиіиз езі, 
Іетриз ііитегаіиг; ип()е теііиз еі арііиз езі ииі^агі еге- 
Ііопе иіі. 

173 Сопііпиа Ьаес сгеііо и оса Іи г, циіа сопііпиі гііез пи- 
тегапіиг. аей чиіа (Іятеп) йига езі Ьаес сгеііо, аііега 
та^ізіп из и ЬаЬеіиг1); ипсіе еііат ииі^агіз сіісіа ѳзі. 

ПЕ ЗѴВ5ТІТѴТІСЖІВѴ5. 

174 Іпіеічіит диоз ріигезие ^гасіиз Ьегедит Гасітиз, Ьос 
тосіо; ьѵсіѵз тітіѵз езто ненез секшто<зѵе ш шевѵз 
(СЕNТVм) РКОХІМІ5 (}ѴІВѴЗ 5СІЕ5 РОТЕНІЗ<}ѴЕ. (}ѴООт 

1ТА СНЕУЕШЗ, ЕХНЕНЕЗ ЕЗТО. ТѴМ МЕѴІѴЗ НЕВЕЗ ЕЗТО 

сдѣдникомъ; точно также и тому, кто по какой-либо при¬ 
чинѣ не могъ предпринять вреціи, а тѣмъ болѣе тому, кто 
подъ извѣстнымъ условіемъ назначенъ въ наслѣдники. 
Вотъ почему лучше и удобнѣе пользоваться обыкновен¬ 
нымъ срокомъ. 

173 Этотъ срокъ съ опредѣленнымъ временемъ называется 
безпрерывнымъ, потому что дин считаются безпрерывно, 
но такъ какъ этотъ срокъ представляетъ извѣстныя не¬ 
удобства, то къ первому мы чаще прибѣгаемъ, отчего опъ 
и названъ обыкновеннымъ. 

О ПОДНАЗНАЧЕШИ а). 

174 Иногда мы можемъ учредить двѣ и болѣе степеней на¬ 
слѣдниковъ—слѣдующимъ образомъ: „Луцій Тицій, будь 
наслѣдникомъ и прими наслѣдство въ ближайшіе 100 
дней, въ теченіе которыхъ узнаешь и съумѣешь принятъ. 
Поэтому, если ты не ирнмошь наслѣдства, то но быть то- 
бѣ наслѣдникомъ, а наслѣдникомъ пусть будетъ Мовій 

§ 174. Ср. рг. 3. 2, 15. 

1) Решены 8ед чпіа іагпеп Лига езі Ьасс сгеііо, аііега ша^ів іп ива Ьа- 

Ьеіпг. Бжиніы вед циіа (іашеп) дига езі Ьаес сгеііо, аііега Іа ави ЬаЬеіиг. 

Гушке: вед цпіа дога езі Ьаес сгеііо, аііегя тадіз іи пей ЬаЬеіиг. Дюбоа: аііе¬ 

га шіппз ЬаЬеіиг. Если принять въ соображеніе, что еі<,даш т обозначаетъ 
ша^із, то можно допустить редакцію: аііега шадіз іп иви ЬаЬеіиг. 

*) Ср. Д. Аэаревичь. Система римскаго права. II. р. 389. 
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секічіто<зѵе ш шевѵз сеічтѵм еі геЦиа. еі сісіпсерз 
іп циапіиш иеіішпз виЬвІііиеге роззигоиз. 

175 Еі Ііееі поЬіз иеі ипит іп ипіиз Іосит зиЬзІіІиеге 
ріигевѵе, еі сопіга іп ріигіит Іосит иеі ипит иеі ріи- 
гез зиЬзІіІиеге. 

176 Ргіто ііа^ие ?га<іи зсгі/Низ Ьегез Ьегебііаіет сег- 
пепгіо ЙІ Ьегез еі зиЬзІіІиІиз ехсіийііиг; поп сегпепйо 
зиттоиеіиг, еііагозі рго Ьегейе ^егаі, еі іп Іосит еіиз 
зиЬзІіІиІиз зиссесііі. еі (Іеіпсерз зі ріигев ^гасіиз зіпі, 
іп зіп^иііз вішііі гаііопе Ыет сопііп^іі. . 

177 8ес? зі сгеііо зіпе ехЬегесІаІіопе зіі сіаіа, Ы езі іп 
Ьаес иегЬа: зі ион скеѵекіз, тѵм рѵвілѵз меѵіѵз не- 

кез езто, Шис? (Ііиегзит іпиепііиг, чиогі зі ргіог отізза 

и иримоть въ теченіе 100 дней“ и проч.', а затѣмъ мы мо¬ 
жемъ нодназначать столько, сколько намъ угодно. 

175 Можно иодназвачать многихъ одному или одного мно¬ 
гимъ и, наоборотъ, многимъ одного или больше лидъ. 

176 Такимъ образомъ, наслѣдникъ, назначенный первымъ, 
дѣлается наслѣдникомъ послѣ торжественнаго заявленія 
о принятіи наслѣдства, а нодназначѳнный исключается изъ 
числа наслѣдниковъ. Не заявивъ своего намѣренія при¬ 
нять наслѣдство, наслѣдникъ устраняется отъ наслѣдства, 
хотябы и дѣйствовалъ въ качествѣ наслѣдника, и его мѣ¬ 

сто занимаетъ иодназначенное лидо. А затѣмъ, если есть 
нѣсколько степеней (наслѣдниковъ), то съ каждымъ происхо¬ 
дитъ то же на подобномъ же основаніи. 

177 Но если опредѣляется срокъ принятія наслѣдства безъ 
лишенія наслѣдства, т. е. въ слѣдующихъ словахъ: „Если 
ты нс ирнмешь наслѣдства, то наслѣдникомъ да будетъ 
Мевій“, то дѣло рѣшается другимъ образомъ; именно, такъ 
какъ первый наслѣдникъ, не принявъ наслѣдства, дѣйству- 

§ 176. Ср. § 168. 

§ 177. 178. Ср. Шр. ХХІГ. 34. 
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сгеііопе рго Ьегейе §егяІ, зиЬзІіІиІит іп рагіет айгаііііі 
еі йипі ашЬо ае^иіз рагІіЬиз | Ьсгейез. ушніві пе^ие 
сегпаі пефіе рго Ьегейе «гргаі, Іит запе іп ппіѵегзтл 
зиттоиеіиг, еі зиЬзІіІиІиз іпіоіат Ьегейііаіет зиссейіі. 

178 8е<1 8аЫпо чиійет ріасиіі1), чиатйіи сегпёге еі ео 
тойо Ьегез йегі роззіі ргіог, еііатзі рго Ьегейе ^еззе- 
гіі, поп Іатеп айтіііі зиЬзІіІиІит; сит иего сгеііо йпііа 
зіі, Іит рго Ьегейе ^егепіе айтіііі $пЬзІіІи&/7л. аіііз 
иего ріасиіі еііат зирегапіе сгеііопе роззе еит рго Ье¬ 
гейе дегепйо іп рагіет зиЬзІіІиІит айтіііеге еі атрііиз 
ай сгеііопет геиегіі поп роззе3). 

179 ІлЪегіз позігіз іприЬегіЬиз чиоз іп роіезіаіе ЬаЬе- 

етъ въ качествѣ преемника, то подназначѳвный наслѣд¬ 
никъ призывается только къ извѣстной части, и оба ста¬ 
новятся наслѣдниками съ равными нравами; если первый 
не приметъ наслѣдства и не дѣйствуетъ какъ наслѣдникъ, 
то онъ тогда совсѣмъ устраняется, и подназначенное ли¬ 
цо пріобрѣтаетъ все наслѣдство. 

178 Однако Сабинъ полагалъ, что до тѣхъ поръ, пока пер¬ 
вый можетъ заявить свое намѣреніе принять наслѣдство 
и такимъ образомъ сдѣлаться наслѣдникомъ, не призыва¬ 
ется къ наслѣдованію нодназначепный наслѣдникъ, хотябы 
первый дѣйствовалъ въ качествѣ преемника. Когда же 
срокъ, опредѣленный для торжественнаго принятія на¬ 
слѣдства, миновалъ, тогда тотъ, кто дѣйствовалъ въ ка¬ 
чествѣ наслѣдника, можетъ призвать къ наслѣдованію 
подназначеннаго наслѣдника. Другіе же полагали, что 
тотъ* кто дѣйствуетъ въ качествѣ наслѣдника, можетъ 
отчасти допустить подназначенное лицо къ наслѣдованію, 
хотя бы срокъ для вступленія во владѣніе наслѣдствомъ 
еще не истекъ, н что актъ торжественнаго принятія на¬ 
слѣдства уже нс можетъ имѣть мѣста. 

179 Нашимъ малолѣтнимъ дѣтямъ, которыя находятся подъ 

§ 179 = рг. л. 2,16. 

<) До Студемунда всѣ читали: веб гішкт чш<1ет ріаспіі* 

*) Гушке, 0^П8. р. 47. 
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таз, поп зоіиіп ііа, иі вирга (Ііхітпб, зиЬзіііиеге ровзм- 
шиз.ісі еві иі зі Ьегесіев пои овіііегіпі, аііив поЬів Ьегез 
віі; веб ео ашрііив иі еііашві Ьегеёев поЬів ехіііегіпі еі 
а<1Ьис іприЬегев тогіиі Гиегіпі, «іі ііз аЦиів Ьегѳз; иеіиі 
Нос тобо: тптѵз пиѵз меѵз міні нееез езто. зі рі- 

иѵз МЕѴЗ МІНІ (НЕКЕЗ ЛСЖ ЕКІТ, 5ІѴЕ НЕКЕЗ) ЕКІТ ЕТ 

РКІѴ5 МОКІАТѴК <ЗѴАМ Ш 8ѴАМ ТѴТЕЬАМ ѴЕЫЕКІТ, 

ТѴИС 5ЕІѴ8 НЕКЕЗ ЕЗТО. 

180 <}ао сави віцикіт поп ехіііегіі Негев Шіив, зиЬзіі- 
іиіив раігі Яі Негев; зі иего Ьегез ехіііегіі Лііив еі апіе 
риЬегіаіеш бесеввегіі, ірві Гіііо Ііі Негев виЬвіііиіив. 
циат оЬ гет био цпобаттобо випі іевіатепіа, | а/*и<1 ра- 
ігіз, аііікі ЯІіі, іапциат ві ірзе Лііив віЬі Ьегебет іпзіі- 
іиіззеі; аиі сегіе ипигп еві іевіашепіит сіиагипі Ьеге- 
ёііаіиш. 

иашею властью, мы мохомъ иодназначать наслѣдниковъ 
не только такъ, какъ выше сказано (§ 174), т. е. чтобы 
тогда, когда они (дѣти) не сдѣлаются наслѣдниками, дру¬ 
гой былъ нашимъ наслѣдникомъ, но болѣе того: еслибы 
они даже стали нашими наслѣдниками и умерли, нс до¬ 
стигши совершеннолѣтіи, то все-таки кто-нибудь другой 
является ихъ наслѣдникомъ, нпр. такими словами: „Тицій, 
сынъ мой, да будетъ моимъ наслѣдникомъ. Если сынъ 
мой не будетъ моимъ наслѣдникомъ, или, хотя и будетъ, 
но умретъ ранѣе того времени, когда достигнетъ совер¬ 

шеннолѣтія, то пусть тогда Сей будетъ наслѣдникомъ*. 
180 Въ этомъ случаѣ если сынъ не сдѣлается наслѣдникомъ, 

тогда наслѣдникомъ отца будетъ подназначенный; но 
если наслѣдникомъ будетъ сынъ, да умретъ до достиженія 
совершеннолѣтія, то наслѣдникомъ самаго сына будетъ 
подназначенный; такимъ образомъ (въ подназначеніи) за¬ 
ключаются до нѣкоторой степени два завѣщаніи: одно- 
отца, другое—сына, какъ будто бы самъ сынъ назначилъ 
себѣ насдѣдннка, иди по крайней мѣрѣ одно завѣщаніе 
о двухъ наслѣдствахъ. 

§ 180 = рг. $ 2. .Г. 2,16. 
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181 Сеіегипі пе розі оЬі^т рагепІі$ регісиіо іпзісііагит 
биЬіесІиз шапегеі рирШив1), іа изиеѳі ииі^агет ^аіс^ет 
зиЬвІіІиІіопет раіат іасеге, \й езі ео Іосо чио риріііит 
ЬегеДет іпзіііиітиз; (пат) ииі^агіз зиЬзІіІиІіо ііа иосаі 
а(1 Ьеггсіііаіеп] зиЬзІіІиІит, зі отпіпо риріііиз Ьѳгез поп 
ехіііегіі; цио(1 ассісііі, сит иіио рагепіе шогііиг, ^ио 
сази пиііот зиЪзІіІиІі таіейсіит зизрісагі роззитиз, 
сит зсііісеі иіио Іезіаіоге отпіа ^иае іп Іезіатепіо 
всгіріа зіпі, і^погепіиг. іііат аиіет зиЪзІіІиііопет, рег 
циат еііатзі Ьегез ехіііегіі риріііиз еі іпіга риЬегІаІет 
(Іесевзегіі, зиЬвІіІиІит иосатиз, верагаііт іп іпіегіогіЬиз 

181 Впрочемъ, чтобы малолѣтній послѣ смерти отца не под¬ 
вергся опасности коварства а) существуетъ, обычай дѣ¬ 
лать подназначеніе открыто обыкновеннымъ путемъ, т. е. 
въ томъ мѣстѣ завѣщанія, гдѣ мы назначили малодѣтняго 
наслѣдникомъ; ибо обыкновенное подназначеніе въ томъ 
случаѣ приэываетъ къ наслѣдованію подназначеннаго, 
когда малолѣтній вообще не сдѣлался наслѣдникомъ, что 
бываетъ тогда, когда онъ умираетъ при жизни отца, при¬ 
чемъ мы не можемъ подозрѣвать никакого преступленія 
со стороны подназначеннаго, такъ какъ, разумѣется, всѣ 
условія завѣщанія ири жизни завѣщатели остаются въ тай¬ 

нѣ. Что касается того подназначенія, чрезъ которое ири- 

вывается подназначенный въ случаѣ, если малолѣтній 
сдѣлается наслѣдникомъ и умретъ до совершеннолѣтія, 
то его мы составляемъ отдѣльно внизу завѣщанія, и листы 

§ 181. Ср. § 3.3. еод. ТЬеорЬ. Саі. ері*. И. 4. § 2. Ь. 8. О. 29, 3. 

*) Почти всѣ издатели Гаевыхъ Институцій читали: пе розі оЬііит 
рагепііа регісиіо іпвШіагит ааЬ]ес(па ѵііеаіиг рпрШиа. Студемундъ: аиЬіѳсІаа 
ѵійегеЬ Гутшмитъ предлагаетъ: аа^есіаа тапегеі, съ чѣмъ можно прими¬ 

риться, имѣя въ виду Іозі. II. 1В: пе Шіиа рові оЬіішп е,)из регісиіо іпзісііагшп 
апЬіісегеіпг. Рае ѵШШиг ойсг Мегеіиг Япде ісЬ, говоритъ Гутшмитъ, йев- 

ЬаІЬ пісМ ао ѵ^еіі сііе Ьіег егѵѵаЬпіе ГпгсЬі іп <1ег гот. 'ѴУеІІ ^аг пісЫ 
го йеп Нігпдоаріпаіеп зеЬогіе, аопйегп йогсЬ дав, отав ой ѵогйеі, Ье^гііпдеі 
яаг (но нѣм. переводу). 

*) Чтобы оградить ребенка отъ вовможныхъ на него покушеній со 
стороиы его законныхъ наслѣдниковъ. 

Инст. Гая. 13 
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ІаЬиІіз1) зсгіЬішав, еа8^ие іаЬпІаз ргоргіо Ііпо ргоргіа- 
цие сега сопзі^патов, сі іп ргіоп'Ьоз ІаЬиІіз сааегоив, 
пе іпГегіогез ІаЬиІае иіио Шіо еі асІЬис іприЬегѳ арегіап- 
іиг. 8в(і Іоп^е <иііиз езі иішпцие §епиз зиЬзіііиІіопіз 
верагаііт іп іпіегіогіЬиз ІаЬиІіз сопзідпагі, ^ио<1 зі «Ча 
сопві&паіае иеі зерагаіае іиегіпі зиЬзіііиііопе.?, иі (Н- 
хітив, ех ргіоге роіезі іпіе11е§і іп акега (аКег) цис^ие 
і4ет еззе виЬвШиІиз. | 

182 Nоп зоіигп аиіет ЬегебіЬиз іпзіііиііз іпрпЬегіЬиз Іі- 
Ьегіз На виЬзіігиеге роззмтиз, иі зі апіе риЬегіаіет 
тогіиі йіегіпі, віі із Ьегез циет поз иоіиегітиз, зе<і 
еііат ехЬегесІаІіз. ііацие ео сази зі чиіё риріііо ех Ьеге- 
сНіаііЬиз Іе^аіізие аиі (іопаііопіЬиз ргорициогит а<^^иі- 
вііит Гиегіі, і<3 отпе а сі зиЬзіііиіиш регііпеі. 

сшиваемъ особенною нитью, запечатываемъ особеннымъ 
воскомъ, иричемъ запрещаемъ въ первой части завѣщанія 
открывать послѣдующія таблицы, пока сынъ живъ и еще 
не совершеннодѣтенъ. Очевидно, гораздо безопаснѣе было 
бы, еслибы оба рода подназначѳнія отмѣчались отдѣльно 
въ послѣдней части завѣщанія, потому что если подназиа* 
ченія будутъ такъ запечатаны и отдѣлены, какъ мы сказа* 
ли, то изъ перваго можно заключить, что и въ другомъ 
тотъ же самый наслѣдникъ можетъ быть подвазначенъ. 

182 Не только несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ, назначен* 
нымъ наслѣдниками, мы можемъ подназначать наслѣдни¬ 
комъ, кого пожелаемъ—на тотъ случай, когда дѣти, сдѣ¬ 
лавшись наслѣдниками, умрутъ до совершеннолѣтія, но 
и дѣтямъ, лишеннымъ наслѣдства, и такимъ образомъ все 
то, что малолѣтній пріобрѣлъ отъ родственниковъ путемъ 
наслѣдства, отказовъ и дареній, переходитъ къ подназпа- 

ченному наслѣднику. 

в 182 * § 4. 3. Мі сП. Ср. Шр. XXIII. 8. 

1) Т. е. ѳесііпгіас 8Іѵс рпріііагез ІаЬпІае въ противоположность т. п» 

ргішае віѵе ргіогев. 
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183 (^иаесипцие ёіхітив йѳ виЬвііІиІіопе іприЬегцш И- 
Ьегогат иеі Ьегейит іпвіііиіогит иеі ехЬегейаІогит, 
еайет еііат йе розіитіз іпіеііе&етив. 

184 Ехігапео иего Ьегейі іпвіііиіо На зиЪвІіІиеге поп 
ровзитив, иі зі Ііегез ехіііегіі еі іпіга аііциой Іетриз 
йесевзегіі, аііиз еі Ьегез зіі; зесі Ьос зоіига поЬіз рег- 
шіззиш ѳзі, иі еит рег ййеісоттіввига оЫі§ешиз, иі 
Ьегейііаіет повігат иеі Іоіат иеі (рго) рагіе гезіііиаі; 
Чиой іиз циаіе зіі, зио Іосо ігайегоиѳ.1) 

185 8ісиІ аиіет ІіЬегі Ьотіпез, ііа еі зегиі, Іат позігі 
^иат аііепі, Ьсгейев зсгіЬі роззипі. 

186 8есІ побіег зегииз зітиі еі ІіЬег еі Ьегез езве іиЬегі йеЪеІ, 

183 Все, что мы сказали о подназначѳніи невзрослымъ дѣ¬ 
тямъ, назначенвымъ наслѣдниками, или лишеннымъ на¬ 

слѣдства, будемъ относить тоже и къ родившимся послѣ 
смерти отца. 

184 Что же касается посторонняго лица, назначеннаго въ 
наслѣдники, то мы не можемъ подназначать ему такимъ 
образомъ, чтобы, если тотъ сдѣлается наслѣдникомъ и спу¬ 
стя нѣкоторое время умретъ, былъ его наслѣдникомъ 
другой; но намъ позволено единственно то, что мы мо¬ 
жемъ обязать его посредствомъ фидсикоммисса возвра¬ 

тить намъ наслѣдство или въ полномъ его составѣ, или 
соотвѣтственную его часть. Мы изложимъ въ своемъ мѣ¬ 

стѣ, въ чемъ состоитъ это право. 

185 Назначать наслѣдниками позволено какъ свободныхъ 
людей, такъ и рабовъ, притомъ какъ собственныхъ, такъ 
и чужихъ. 

186 Однако нашего раба слѣдуетъ сдѣлать одновременно 
и свободнымъ и наслѣдникомъ въ слѣдующихъ выраже- 

§ 183 = § 4. 3. сіі. Ср. Сіе. бе ога*. I. 39. 57. 

§ 184 =* § 9. Л. сіі. 
§ 185.186. Ср. рг. 3. 2, 14. 

і) §§248яеЧ. 
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И еві Ьос то(1о: втіснѵв вееѵѵв меѵв ывее нееевсзѵе 

Е5ТО, иеі: нееев ілвеесзѵе евто. 

187 Кат 8І зіпе ІіЬегЫе Ьѳгез іпѳіііиіиз зіі, еііатзі ров- 
Іеа тапитіввив Гиегіі а йотіпо, Ьегеѳ евве поп роіеві, 
^иіа іпзіііиііо іп регвопа еіиѳ поп сопзііііі; Ыѳоцие Іісеі 
аііепаіиз віі, поп роіеві іивви ёотіпі поиі сѳгпеге Ьеге- 
Дііаіет.1) 

188 Сит ІіЬегМе иѳго Ьегев | іпзіііиіиз відигсіет іп 
еаЛет саиза сіигаиегіі*), рх ех Іевіатепіо ІіЬег еі іпсіе 
песезвагіив Ьегев. ві иего аЬ ірво Іѳзіаіоге тапитіввив 
Гиегіі, вио агЬіІгіо ЬегегііЫет айіге роіезі. чиосізі аііе¬ 
паіиз віі, іи88и поиі Йотіпі оЛіѵе3) кеі'еЛіІаіетп йеЬеІ, 

ніяхъ: „Рабъ мой, Стихъ, да будетъ свободенъ и да будетъ 
наслѣдникомъ", или: „Да будетъ наслѣдникомъ и да бу¬ 
детъ свободенъ". 

187 Если онъ будетъ назначенъ наслѣдникомъ безъ свободы, 
то онъ не можетъ быть наслѣдникомъ, даже если послѣ 
будетъ отиущенъ на волю своимъ господиномъ, такъ какъ 
самое назначеніе его наслѣдникомъ было недѣйствитель¬ 
но, а поэтому рабъ, даже еслибы онъ быль отчужденъ, не 
можетъ по приказанію новаго господина принять наслѣд¬ 
ство торжественнымъ образомъ. 

188 Рабъ, назначенный со свободою въ наслѣдники, если 
останется въ этомъ же положеніи, дѣлается по завѣщанію 
свободнымъ и необходимымъ наслѣдникомъ; а если онъ 
будетъ отиущенъ на волю самимъ господиномъ, то можетъ 
по своему усмотрѣнію принять наслѣдство. Поэтому, 
еслибы рабъ быль отчужденъ, то онъ долженъ принять 
наслѣдство по приказанію‘новаго господина; и такимъ 

р 

§ 188. Ср. ХЛр. XXII, И. 12. 

]) До Отудемунда всѣ читали: поп роіеві Завей йотіпі сегпеге Ъегс- 
йііаіет. Студемундъ вставилъ: поѵі. 

*) Гушке\ ві чиМет еайет саива ташегіі, на основаніи § 1. Л. 2, 14. 
Студемундъ защищаетъ: йигаѵегіі. 

*) Бдкиніъ и Гуіике предлагаютъ: ссгпегс Ъегесіііаіега. Ср. Гушке, 
Біпйіеп. р. 254. 
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^^а гаііопе рег еот сіоттиз (Н Ьегез; пат ірзе аііепа- 

іиз педие Ііегев печие НЬег еззе роіезі. 
189 Аііепиз чиоцие зегииз Ъегсз іпзШиіиз зі гп еаііет 

сааза (Зигаиепі, іиззи (Іотіпі ЬегесКЫет аёіге ДеЬеІ; 
зі иего аііепаіиз ГиеггѴ аЬ ео аиі игио Іезіаіоге аиі розі 
тогіет еіиз, апЩиат сегпаі, (ІеЬеІ іиззи поиі (іотіпі 
сегпеге;1) зі иего тапитіззиз езі, зио агЬіІгіо асііге Ьегѳ- 
сіііаіет роіеві. 

190 8і аиіеш зегииз аііепиз Ьегез іпзіііиіив езі аиідагі 
сгеііопе ёаіа, і(а \(піе11е)$ііаг сііез сгеііопіѳ седегг, зі 
ірзе зегииз зсіегіі зе Ьегедет іпзіііиіпт еззе, пес 
иііит іпресіітепіит зіі, циотіпиз сегііогет сіотіпит 
Гасегеі, иі ііііиз іивзи сѳгпеге роззіі. 

образомъ господинъ черезъ него дѣлается наслѣдникомъ, 
ибо самъ рабъ, будучи отчужденъ, не можетъ быть ни 
свободнымъ, ни наслѣдникомъ. 

189 Чужой рабъ, назначенный наслѣдникомъ, если онъ оста¬ 
нется въ томъ же положеніи, долженъ также принять на¬ 

слѣдство по приказанію своего господина; если же рабъ 
будетъ имъ отчужденъ, при жизни ли завѣщателя, или по¬ 
слѣ его смерти, но прежде чѣмъ принялъ наслѣдство, то 
онъ долженъ принять наслѣдство по приказанію новаго 
госиодина. Но если онъ будетъ отпущенъ на волю, то 
онъ можетъ принять наслѣдство по своему усмотрѣнію. 

190 Если же назначенъ наслѣдникомъ чужой рабъ съ обы¬ 
кновеннымъ срокомъ для принятія наслѣдства, то начало 
креціп считается съ того времеми, когда самъ рабъ 
узналъ, что онъ назначенъ наслѣдникомъ, и если не было 
никакого препятствія извѣстить о томъ господина, по при¬ 

казанію котораго онъ могъ-бы принять наслѣдство. 

§ 189. Ср. ІЛр. XXII. 13. 

§ 190. Ср. § 172. 

)) Гушке: апіециат айеаі, (ІеЬе^ивцп поѵі Лотіоі сегпеге, 
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191 Ро8І Ьаес шбеатиз де Іе^аііз. чиае рагз іигіз ехіга 
ргорозііат циібет таіегіат иідеіиг; пат Ы)иітиг дѳ 
ЬІ8 іигіз йдигіз, циіЬиз рег ипіиегзііаіет гее поЬіз ад- 
циігипіиг; веб сит отпітобо бе Іевіатепіів бецие Ье- 
гебіЬив циі Іезіатепіо іпвіііпипіиг, Іосиіі вит из,’’поп 
зіпе саиза зечиепіі Іосо | роіегіі Ьаес іигіз таіегіа 
Ігасіагі. 

192 Ье^аіогит ііацие1) ^епега «мя^иаііиог: аиі епіт 
рег иіпбісаііопет Іедатив аиі рег батпаПопет аиі зі- 
пепбі тобо аиі рѳг ргаесерііопет. 

193 Рег иіпбісаііопет кос тоАо Іедатиз: ьѵсю тітіо 

иегЬі дгаііа номіыем зтіснѵм по ьесо; зеб (еі) зі 
а/йгиігит иегЬит розііит зі(, иеіиіі номшем зтінѵм оо, 

рег шпбісаііопет Іе^аіит езі; зі и его еііат'аіігз иег- 

191 Теперь мы разсмотримъ отказы. Эта часть права, ка¬ 
залось бы, не входитъ въ составъ предложенной матеріи; 
ибо мы говоримъ о тѣхъ формахъ права, которыми пріо¬ 
брѣтаемъ вещи въ совокупности. Но, когда мы уже ека- 

. зали о завѣщаніяхъ и о наслѣдникахъ, назначаемыхъ по 
завѣщанію, то не безъ основанія вслѣдъ за симъ можетъ 
быть обсуживаемъ этотъ предметъ права. 

192 Есть четыре формы отказовъ, именно: отказъ посред¬ 
ствомъ виндикаціи, отказъ посредствомъ присужденія въ 
выдачѣ вещи, способомъ дозволенія (легатарію взять вещь) 
и посредствомъ полученія вещи напередъ. 

193 Посредствомъ виндикаціи мы отказываемъ слѣдующимъ 
образомъ: „Л. Тиціго даю отказываю, нпр. раба Стиха*; 
но если мы даже только одно изъ этихъ словъ употребля¬ 
ли, нпр. „даю раба Стиха1*, то и тогда отказъ совершенъ 
посредствомъ виндикаціи. Точно также отказано по- 

§ 191 = рг. 3. 2, 20. 

§ 192. Ср. § 2. .1. іЬ. 

§ 193. Ср. ІЛр. XXIV, 3. ЕріІ. II. 5. § 1. 

*) Нѣкоторые читаютъ иііцие. Гушке (Веііпі&е) принялъ йацие. 
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Ыз1), иеіиі ііа Іѳ^аіит іиетіі: зѵміто, иеі ііа: $іві на- 

вето, иеі ііа: саріто, аецче рег иішіісаііопет Іедаіитп еві. 

194 Ыео аиіет рег иіпсіісаііопет Іедаіш» аррвііаіиг, 
Чига рое# жШага Ьегебііаіет віаііт ех іиге (}иігіІіит 
гее Іе&аіагіі 61; еі $і еат гет 1е§аІагіив пеі аЬ Ьегебе 
иеі аЪ аііо циоситцие циі еат роввісіеі, реіаі, иіпбісаге 
сІеЬеІ, і<) еві іпіепсіеге тат гет ех іиге (^иігіііит евве. 

195 Іп ео вріо сііззепііипі ргисіетг&в*), диод ЗаЫпив циі- 
сіет еі Саввіив сеіегіцие повігі ргаесеріогез циосі ііа 1е- 
даіит ѳіі, зіаііт рові абііат Ъегесіііаіет риіапі 6т 1е- 
^аіагіі, еііатзі і^погеі віЬі Іе^аіит евве8), вед, ровіеа- 
циат всіегіі еі вргеиеічі Іе&аіит, ргоіпбе евве аЦие ві 1е- 

средствоиъ формы виндикаціи, если написано другими 
словами, какъ наир, пусть возьметъ или пусть себѣ имѣ¬ 

етъ, или такъ: пусть захватитъ. 
194 Отказъ этотъ называется виндикаціоннымъ потому, что 

отказанная вещь тотчасъ послѣ принятія наслѣдства счи¬ 
тается собственностью отказопринимателя по квиритско- 
му праву, и если эту вещь легатарій потребуетъ или отъ 
наслѣдника, или отъ кого-либо другого, нто вещью вла¬ 
дѣетъ, то онъ долженъ отыскивать ее посредствомъ вин¬ 

дикаціи, т. е. доказать, что вещь по квиритскому пра¬ 
ву—его. 

195 Мнѣнія юристовъ несогласны только въ слѣдующемъ: 
Сабинъ и Кассій и прочіе наши учители утверждаютъ, что 
то, что такимъ образомъ отказано, дѣлается собственно¬ 
стью отказопринимателя тотчасъ послѣ вступленія въ на¬ 
слѣдство, хотя бы онъ и не зналъ, что ему отказано; но 
послѣ того, какъ легатарій узнаетъ объ отказѣ и такового 
не принимаетъ, то будетъ такъ, какъ если бы не было от- 

§ 194. Ср. ТЬеорЬ. II. 20. § 2. 

§ 195. Ср. Ь. 81. 8 6. Ц 86. § 2. Б. 6ѳ Іе». 1. 

*) Студемундъ: Нет пі та#І8 ѵіѳит езі. 

*) До Студемунда всѣ читали: іп ео ѵего сІіѳѳепІітП ргийспіев. 

*) По.генааръ, Жиро, Дюбоа вставили послѣ Іе^аіиш евве слово д,іті$- 

шѵт, но Гушке (ргаеі. аЯ Лагівргисі. Апіе^ р. 163) съ этою редакціею не умѣетъ 
примириться, считая йітіззит глоссемою (^Іоэѳета). Моммзенъ (ерІві. сгН. 

К. еі 81. р. XXI) предлагаетъ вмѣсто (іітіззит слово Ает'шит. 
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даішп поп еззеі; Кегиа*) иего еі Ргосиіиз сеіегцио ііііпз 
зсЛоіае аисіогез поп аіііег риіапі гега Іе^аіагіі йегі, 
циаш зі иоіиегіі еаш ад зе регііпеге. вед Ьодіе ех діиі 
Ріі Апіопіпі2) сопбіііиііопе Ьос ша^із іиге иіі иідепшг 
аиод Ргосиіо ріасиіі; паш сит 1е$а1из Оііввеі Ьаііпиз 
рог иіпдісаііопет соіопіае, БеІіЬегепІ, тциі*, десигіо- 
иев3), ап а(і ее иеііпі регііпеге, ргоіпде ас зі ипі Іе^аіиз 
еззеі. 

196 Еае аиіет зоіае ѵез рег иіпдісаііопет Іе^апіиг гесіе, 

каза. Нерва же и Прокулъ и прочіе основателя той шко¬ 
лы думаютъ, что вещь дѣлается собственностью отказо- 
приниматедя лишь въ томъ случаѣ, когда онъ самъ проя¬ 
вилъ свое согласіе на иринятіе отказа. Но въ наше вре¬ 
мя, по указу императора ІІія Антонина, мы, по большей 
части, придерживаемся того мнѣнія, которое принято бы¬ 
ло Прокуломъ; именно: когда однажды былъ отказанъ ко¬ 
лоніи Латинъ (Ьаііпиз Липіапиз) посредствомъ винди¬ 
каціи, то Антонинъ сказалъ: пусть обдумаютъ декуріоны, 
желаютъ ли они его принять, какъ если бы предметъ былъ 
отказанъ одному. 

196 Посредствомъ виндикаціи можно отказывать законно 

§ 196. Ср. Шр. XXIV. 7. 

*) Кѳгѵа (М. Соссеіив), 1) дѣдъ императора Нервы, юристъ временъ 
Тиберія, послѣдователь Лабеона; въ Дигестахъ нѣтъ извлеченій изъ его со¬ 

чиненій; Тацитъ говоритъ о немъ: отлія сИѵіпі Ьатпапіцне іигів всіепв (Ь. 2. 

§ 47. Б. 1, 2. Ь. 3. Б. 7, 5. Ь. 32. Б. 16, 3). На этого юриста ссылается Гай 
И. 15. 195. III. 333).—2) Кегѵа (йііпв), сынъ упомянутаго юриста, отецъ им¬ 

ператора; Папиніаыъ приводитъ его сочиненіе: бе пзпсаріооіЬаз (Ь. 1. § 3. Б. 

3.1. Ь. 2. § 5. Б. 3, 2. Ь. 47. Б. 43, 2).—3) римскій императоръ, 96—98 р. СЬг. 

(Ь. 2 § 32. Б. 1, 2. Ь. 4. рг. Б. 40, 15. Ь. 3. § 1. Б. 47, 21). 

*) Апіопіопз Ріііз. 138—161 р. СЬг. (Ь. 34. Б. 3, 5. Ь. 13. § 1. Б. 34, 1. 

Ь. 5. § 2. Б. 50, 15. Гай ссылается на этого императора въ слѣдующихъ 
фрагментахъ: I. 53. 74. (ітрегаіогіэ). 102 (оріігоі ітрегаіогіѳ). II. 120. 126. 151а. 

195 (біиі Ріі). 
3) Ь. 239. § 5. Б. 50, 16: бесигіопев япібеш біеіов аіпп* ех ео, чпоб 

іпіііо цішт соіопіае бебасегѳпіиг, бесіша рагѳ еогат, цаі бебасегепіпг, соц* 

віііі риЫісі згаііа сопзсгіЬі зоіііа зН. 
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цпае ех іиге ()иігіІіит ірзіия Іевіаіогіз зппі. зей ваз чиі- 
Йега гез циае ропйеге пишего шепзига сопзіапі, ріасиіі 
зиійсеге, зі шогіів Іетроге віпі ех іиге ()иігігіит Іезіа- 
Іогіз, иеіиіі иіпит оіеиш Литепіит ресипіат пите* 
гаіат. сеіегаз гев иего ріасиіі иіп^ие Іетроге Іезіаіо- 
гіа ех іиге С)иігіІіига еззе йеЬеге, ій езі еі цио Гасегеі 
Іевіатепіит еі цио тогегеіиг; аііоциіп іпиіііе еззе 1е- 
&аІит. 

197 8ей запе Ьос ііа еві іиге сіиііі. розіеа иего аисіоге 
Кегопе Саеваге зепаіивсопзиііит Гасіит езі цио саиіит 
езі, иі зі еат гет ци^ие 1е§аиегіІ чиае еіиз пит- 
циат Аіегіі, ргоіпйе иіііе зіі Іе^аіит, аЦие зі орііто 
іиге геіісіит еззеі; оріітит аиіет іиз езі рег йатпа- 
Ііопет Іе^аіі, цио ^епеге еііат аііепа гез Іе^агі роіезі 
зісиі іпГегіиз аррагеЬіІ. 

только тѣ вещи, которыя состоятъ въ квиритской соб¬ 
ственности самого завѣщателя, относительно вещей, ко¬ 
торыя оиредѣляютсн мѣрою, числомъ или вѣсомъ, нпр. 
вино, масло, хлѣбъ въ зернѣ, деньги, принято, что вполнѣ 
достаточно, если онѣ считаются квиритскою собствен¬ 
ностью завѣщателя въ моментъ его смерти. Что касается 
прочихъ вещей, то постановлено, чтобы онѣ во всякое вре¬ 
мя состояли въ квиритской собственности завѣщателя, т. 
е. и тогда, когда онъ составлялъ завѣщаніе, и когда уми¬ 

ралъ; въ противномъ случаѣ отказъ нѳдѣйствителенъ. 
197 Такъ было главнымъ образомъ но гражданскому праву; 

впослѣдствіи же по почину императора Нерона было из¬ 
дано сенатское постановленіе, которымъ рѣшено, что если 
кто откажетъ ту вещь, которая никогда не была его соб¬ 
ственностью, то отказъ столь же дѣйствителенъ, какъ 
если бы онъ былъ назначенъ при соблюденіи всѣхъ закон¬ 

ныхъ формальностей. Лучшее право заключается въ от¬ 
казѣ посредствомъ присужденія. Съ помощью этой фор¬ 
мы можно огказать даже чужую вещь, какъ это станетъ 
яснымъ ниже. 

§ 197. Ср, Гг. Ѵаі, 85. 
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198 8е<1 8І ^иі8 гет аиаш Іе^аиегіі, АеЫе рові Іезіа- 
шепіит іасіит еаш аііепаиегіі, ріегщпе риіапі поп зо- 
Іит іиге сіиііі іпиіііѳ еззе Іе^аіит, зе<1 пес ех зепаіиз- 
сопзиііо сопйгтагі. ^ио<1 ііео сПсІит | езі, ^ша еі зі 
рег ёатпаііопѳт аіідиіз гет зиат ІР^аиегіі еатцие ров- 
Іеа аііепаиегіі, ріегіцие риіапі, Іісеі ірзо іиге (іеЬеаШг 
Іе^аіит, Іатеп 1е§аІагіит реіепіет роззе рег ехсерііо- 
пет <Іо1і таіі герѳДі, чиазі сопіга иоіипіаіет (ІеЛіпсІі 
реіаі1). 

199 ІІІЫ сопвіаі, зі (ІиоЬиз рІпгіЬизие рег иіпйісаііопет 
еа(іет гез Іе^аіа зк, зіие сопіипсііш віис (Іізіипсііт, еі 
отпез иепіапі а<1 Іе^аіит, рагіез ай зіп^иіоз регііпеге 

198 Но если кто отказываетъ свою вещь словами даю, от¬ 

казываю, затѣмъ, послѣ составленія завѣщанія, отчужда¬ 

етъ ее, то, по мнѣнію большинства, отказъ нѳдѣйстви- 

тѳлѳнъ—не только по гражданскому ираву, но даже не 
утверждается сенатскимъ постановленіемъ. Это принято 
такъ потому, что по мнѣнію большинства, если кто отка¬ 
залъ свою вещь посредствомъ формы присужденія и за¬ 

тѣмъ ее отчуждилъ, то отказоприниматель, требующій 
вещь, хотя опа ему ірзо ,)’иге принадлежитъ, устраняется 
возраженіемъ злаго умысла, какъ еслибы онъ требовалъ 
вопреки волѣ покойника. 

199 Не подлежитъ сомнѣнію, что когда одна и та же вещь 
отказана посредствомъ виндикаціи двумъ, или болѣе ли¬ 
цамъ совокупно, или отдѣльно, и если всѣ принимаютъ 
отказъ, то каждому принадлежитъ часть, и доля отиавша- 

§ 198. Ср. § 12. Л. 2, 20. Рапі. И, 6. § 16. 

§ 199. Ср. ІЛр. ХХІУ. 12. § 8. Л. 2, 20. Раиі. III. 6. § 26. 

і) Споръ этотъ окончательно разрѣшили императоры Северъ н Ан¬ 

тонинъ: еі гет впат Іе^аѵегіі; іевіаіог, ровіеачпе еаш аііепаѵеги, Сеівив еііѳ- 

іітаі, еі поп айітепЛі апіто ѵешіісііі, піЬіІотіпиз йеЬегі, Щие йіѵі Зеѵегоа еі 
Апіопіппв гевсгірвегппі (когда завѣщатель откажетъ свою вещь и потомъ от- 

чуждитъ ее, Цельѳъ полагаетъ, что ежели онъ продалъ не въ намѣреніи уни¬ 

чтожать отказъ, то тѣмъ не менѣе вещь остается должною. Такой отвѣтъ 
дали императоры Северъ и Антонипъ). Ср. § 12. Л. 2, 20. 
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еі Дебсіепііз рогііопеш соііе^аіагіо асісгезсеге. еопіипс- 
Ііш аиіегп ііа Іе^аіиг: ьѵсю тітю ет зею номгоем 

зтіснѵм бо ьеоо; <1і$іипсІіт ііа: ьѵсю тітю номі- 
КЕМ ЗТІСНѴМ БО ЬЕСО. ЗЕІО ЕУИБІ^М НОМШЕМ БО 

БЕСО. 

200 ІИші ^иае^і^и^, циой зиЬ сошііііопе рег иіпйісаііо- 
пеш Іе^аіит езі, рѳтіепіе сошіісіопе сиіаз зіі. позігі 
ргаесеріогев Ьегесііз еззе риіапі ехетріо зІаІиІіЬегі, і(і 
езі еіиз зегиі чиі іезіашепіо ѳиЬ а!к}иа еопйіііопе ИЬег 
еззе іиззиз езі; циет сопзіаі іпіегеа ЬегеДів зегиит 
еззе. зе<1 сітеѵзае зсЬоІае аисіогез риіапі пиіііиз іпіе- 
гіт еат гет еззе; циоіі шиііо та^із сіісипі йе ео ^ио<I 
зіпе сопйісіопе риге Іе^аіиш езі, апіечиат Іе^аіагіиз 
аЛпіІІаІ Іе^аіиш1). 

го прибавляется колегатаріго. Совокупно отказывается 
когда наор. кто скажетъ: „Луцію Тицію и Сею даю и от¬ 
казываю раба Стиха"; раздѣльно такъ: „Луцію Тицію 
и Сею даю и отказываю раба Стиха; Сею даю и отказы¬ 
ваю того же самаго раба". 

200 Спорнымъ представляется вопросъ, кому принадлежитъ 
отказанное подъ условіемъ посредствомъ виндикаціи въ 
промежутокъ времени между вступленіемъ наслѣдника 
въ наслѣдство и осуществленіемъ условія. Наши учите¬ 
ля (Сабиніанцы) думаютъ, что вплоть до осуществленія 
условія отказанное продолжаетъ принадлежать наслѣдни¬ 
ку, по аналогіи съ т. н. віаіиІіЪѳг, т. е. условно-отпущен¬ 
нымъ рабомъ, который въ завѣщаніи подъ какимъ-либо 
условіемъ получалъ свободу, а про котораго извѣстно, 
что до исполненія условія онъ принадлежалъ наслѣднику; 
но основатели противной школы (Прокуліанцы) полага¬ 

ютъ, что вещь, въ сказанное время, никому не принадле¬ 

житъ. Тѣмъ болѣе они это утверждаютъ о безусловномъ 
отказѣ, т. е. тогда, когда легатарій еще не принялъ от¬ 
каза. 

§ 200. Ср. Ь. 29. § 1. Б. 40, 9. Ь. 12. § 2. Б. 10,2. Ь. 105. Б. 35, I. 

1) Передача этого фрагмента является въ русскомъ переводѣ Рассне- 

ра неточной и даже неправильной. Переводчикъ такъ пишетъ: „ Спрашива- 
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201 Рег (ктпаііопет Ьос гоо<1о Іе^атив: некез меѵз 
5ТІСНѴМ 8ЕК.ѴѴМ МЕѴМ ОАКЕ ЬѴСІО ТІТЮ ОА\ШАЗ 

езто; весі еі ві оато | зсгіріит Гиегіі, рег (Зашпаііопет 
1е§аіит е$(. 

202 Оно §епеге Іе&аіі еііаш аііепа гез Іе^агі роіезі’), 
На иі Ьегез (гет) гесіііпеге еі ргаезіагѳ аиі аезіітаііо- 
пет еіив ёаге (ІеЬеаі. 

203 Еа циоцие гев циае іп гегит паіога поп еві, ві то- 
(1о іиіига езі, рег (Іатпаііопет Іе^агі роіезі, пеіиі ігис- 

201 Иосредствоиъ формы присужденія мы отказываемъ слѣ¬ 
дующимъ образомъ: „мой наслѣдникъ приговаривается 
дать раба моего Стиха Луцію Тиціго“. Но если отмѣчено 
будетъ: „пусть дастъ*1 то и въ этомъ случаѣ отказано по¬ 
средствомъ присужденія. 

202 Посредствомъ этой формы можно отказать даже чужую 
вещь, такъ что наслѣдникъ принужденъ пріобрѣсти эту 
вещь для легатарія, или выдать ея стоимость. 

203 Можно отказывать посредствомъ присужденія вещь, 
которая еще не существуетъ, но будетъ существовать, 

§ 201. Ср. ІЛр. XXIV. 4. Ери. II. 5. § 2. ТНеорЬ. II. 20. § 2. 

§ 202. Ср. ЕрН. II, 5. § 2. § 4.1. 2, 20. ІЛр. XXIV, 8. Ь. 30. § пЦ. Б. 4е 1е*. 3. 

Ь. 71. § 3. О. Ое Іек. 1. 

§ 203 = § 7. 3. ео4. 

') Такой отказъ, вѣроятно, сравнительно позднѣйшаго происхожденія. 

ется слѣдующее: кому принадлежитъ то, что отказано подъ условіемъ черезъ 
актъ, называемый виндикаціею, пока самое условіе остается невыполненнымъ 
('слѣдовало указать на промежутокъ времени между вступленіемъ наслѣдни¬ 

ка въ наслѣдство и осуществленіемъ условія, такъ какъ около этого враща¬ 

ется спорный вопросъ); наши учителя думаютъ, продолжаетъ Расснеръ, что 
оно принадлежитъ наслѣднику9 какъ и тотъ рабъ, которому въ завѣщаніи 
приказано подъ какимъ-либо условіемъ сдіълатъсп свободнымъ. (Въ текстѣ 
сказано ехетріо 9іаіиІіЬегі\ въ данномъ случаѣ надо передать эти термины 
черевъ: по аналогіи, по обравцу съ т. н. віаіпНЬег — т. в рабомъ, котораго 
бошіиив въ завѣщаніи освобождалъ подъ условіемъ и который съ осуще¬ 

ствленіемъ этого условія ірво )пге становился свободнымъ). Но учителя 
противоположной школы полагаютъ, что вещь, въ этомъ случаѣ, никому не 
принадлежитъ (кажется что терминъ іпіегіт не представляетъ трудности 
для перевода,— а передача .въ этомъ случаѣ" искажаетъ мысль текста). 
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іиз, ^ш іп Шо Гипйо паіі египі, аиі ^ио(1 ех іііа апсіііа 
паіиш егіі. 

204 ^ио<і аиіеш На Іе^аіиш евЦ розі айііат Ьегейііаіет, 
еііатзі риге Іе&аіит езі, поп, иі рег иіпсіісаііопет 1е- 
З'аіит, еопііпио Іе^аіагіо асЦиігііиг, зей піЬіІотіпиз Ье- 
ге<1іѳ езі. еі ісіео Іе^аіагіиз іп регзопат а^еге йеЪеі, ій 
езі іпіепйеге Ьегейет зіЬі Йаге орогіеге- еі іиш Ьегез, 
зі (ге$) шапсірі зіі, шапсіріо йаге аиі іп іиге сейеге ров- 
зеззіопешцие ігайеге йеЬеі; зі пес шапсірі зіі, зиМсіі 
зі ігайійегіі. пат зі шапсірі гет іапіит ігайійегіі пес 
тапсіраиегіі, изисаріопе тодо1) ріепо іиге йі 1е§аІагіі; 
сопріеіиг аиіеш ідшсаріо, зісиі аііо ^одие Іосо йіхі- 

впр. плоды, которые родятся на такой-то землѣ, иля ди¬ 
тя, которое родится отъ такой-то рабыни. 

204 То, что такимъ образомъ отказано, хотя бы и безуслов¬ 
но, послѣ принятія наслѣдства не пріобрѣтается отказо- 
принимателемъ непосредственно, какъ при отказѣ по¬ 

средствомъ виндикаціи, а остается собственностью на¬ 
слѣдника. Поэтому легатарій долженъ предъявить лич¬ 
ный искъ, т. е. формулировать требованіе, что наслѣдникъ 
обязанъ отдать ему вещь, и тогда наслѣдникъ долженъ 
будетъ отдать вещь манципаціопнымъ способомъ, если она 
принадлежитъ къ разряду тез шапсірі, или переуступить 
ее передъ магистратомъ и передать владѣніе. Если вещь 
принадлежитъ въ гез пес шапсірі, то достаточно передать, 
потому что если наслѣдникъ вещь шапсірі только пе¬ 
редаетъ, а не манципирустъ, то вещь дѣлается пол¬ 

ною, законною собственностью отказоиринимателя толь¬ 
ко посредствомъ давности; срокъ же давности, какъ 

§ 204. Ср. §§ 194. 213. 41. 42. 44. 54. 

*) Тешенъ и Пелла-. Летит. Вэкиніь и Жиро: Литіахаі. Бринкмане: 
ЧшЯеш. Мы бы читали: изисаріопе тоЛо. 
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тііб1), тоЫНит диісіет гогит аппо, еапш иего ^иае 
8о1о іепепіиг, Ьіеппіо. . 

205 Ебі еі іііа сПЯегепііа Іііуиз (еі) рег иіпсіісаігбпгт Іе- 
дай, циой зі еа&ет гез сІиоЬив рІигіЬизие рег сіатпагіо- 
пет Іе&аіа 8ІІ, вщиісіет сопіипсііт, ріапе ѳіп^иііѳ раг- 
Іе$ сіебепіиг, зісиі іп Шо ^иод, рег иіпйіссЛіопет Іедаіит 
езі*), зі иего ёізіітсііт, 8Іп^а1і8 воіісіит сіебе&гг. чиоё 
ііа Й13); иі бсііісеі Ьегеѳ аііегі гет, аііегі аевіітаііопет 
еіив ргаевіаге (ІеЪеаІ. еі іп сопіипсіів (іейсіепііз рогііо поп 
ай соііе&аіагіит регііпеі, вес! іп ЬегеДіІаІе гетапеі. 

мы уже въ другомъ мѣстѣ 4) сказали, для вещей движи¬ 
мыхъ годовой, для недвижимыхъ—двухгодичный. 

205 И въ другомъ отношеніи есть разница между отказомъ 
посредствомъ присужденія и отказомъ черезъ виндика¬ 

цію, именно въ томъ, что если одна и та же вещь будетъ 
отказана посредствомъ присужденія двумъ или болѣе ли¬ 
цамъ совокупно, то очевидно, что каждому колегатарію 
слѣдуетъ часть, какъ это имѣетъ мѣсто при отказѣ по¬ 
средствомъ виндикаціи; если вещь присуждена отдѣльно, 
то каждый имѣетъ право на весь предметъ, такъ что на¬ 
слѣдникъ долженъ одному отдать вещь, другому выдать 
цѣну ея. При отказѣ, сдѣланномъ совокупно, доля от¬ 
павшаго не принадлежитъ колегатарію, а остается въ на¬ 
слѣдственной массѣ. 

$ 205. Ср. Еріі. П, б. §§ 4. б. 

>) Тушке: Лпііпг апіега пвпсаріо пі вирга цаоцпв йіхішав. Тешены Я- 

пігі ааіет авасаріопет Зат впрга йіхітав. Мы приняли редакцію Отудемунда. 

*) Расснеры такъ какъ въ этомъ случаѣ защищаютъ (кто?) права во 
имя легата. Вѣроятно, переводчикъ имѣлъ подъ рукою текстъ, ияданный 
Тушке, гдѣ иэдатель предлагаетъ такую редакцію этого мѣста: віспі іо Шо 
ѵіпАісапіаг Іедоіі оогоіпе, но эта фраза имѣетъ совсѣмъ другой смыслъ. 

У Расснера вышло и непонятно, и не правильно. Здѣсь слѣдовало обратить 
вниманіе лишь иа терминъ ѵішіісапіиг. 

3) Студемундъ вставилъ .послѣ воНйшп віортіів ЯеЪеіпг слова ііа Яі; 
мы бы прибавили еще циоЯ — чнод ііа Яі, въ виду Еріі. Оаіі. II. 5. 5. віо^оНв 
іпіе#га АеЪеоіиг, М езі аі опав гет ассіріаі аііі еіс. Гай вдѣсь обънсняетъ, 

какимъ образомъ во1І(1иіп можно каждому предоставить. 

<) §42 и 44. 
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206 С)чоё аиіет діхішив ёейсіепііз рогііопега (іп) рег 
ёатпаііопет ^пі<1ет Іе&аіо іп Ьегеёііаіе геііпегі, іп рег 
чіпёісаііопет чего соііе&аіагіо аёсгезсеге, аётопепёі 
зшпчз апіе Іе^ет Раріат Ьос іиге сіиііі іІа Гаібве; розѣ 
Іе^ет чего Раріага1) ёейсіепііз рогѣіо саёчса йі еі аё 
ео$ регѣіпеѣ цчі іч ео Іезіатепіо ІіЬегоѳ ЬаЬепІ. 

207 Е( ^иагш1Із ргіта саиза зіі іп саёчсів чіпёісапёіз 
Ьогеёчт ПЬегоз ЬаЬепІіит, ёеіпёе зі Ьегеёев ІіЬегоз 
поп ЬаЬеапІ, Іе^аіагіогит ІіЬегоз ЬаЬепІіпт, Іа теп ірза 
Іе^е Раріа зі^пійсаіиг, иі соііе^аіагічв сопіппсіпз*), 

206 ' Мы сказали, что отпавшая доля при отказѣ посред¬ 
ствомъ присужденія остается въ наслѣдственной массѣ, 

а въ отказѣ черезъ виндикацію принадлежитъ другому 
легатарію; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что такъ оно бы¬ 

ло по древнему праву до изданія закона ІІапія, со време¬ 
ни же изданія этого закона отпавшая доля считается вы¬ 
морочной и переходитъ къ тѣмъ наслѣдникамъ по завѣ¬ 
щанію, у которыхъ есть дѣти. 

207 И хотя преимущество при взысканіи выморочной доли 
отдается наслѣдникамъ, имѣющимъ дѣтей, а затѣмъ, если 
наслѣдники бездѣтные, отказопринимателямъ, у которыхъ 
есть дѣти, однако самъ законъ Папія постановляетъ, что¬ 

бы легатарій, совмѣстно назначенный, если только онъ 

§ 206. 207. Ср. §§ 199. 205. 286. ІЛр XXIV, 12.13. Ь. 5 Ь. 28, 6. 

]) Ьеі Раріа обнимаетъ собою рага сайосагіа, гдѣ говорится о преиму¬ 
ществахъ въ правѣ наслѣдованія лидъ женатыхъ сравнительно съ нежена- 
тыми, о выморочномъ имуществѣ, о вакантныхъ наслѣдственныхъ доляхъ 
(сайпсшп), которыя переходили въ собственность казны (аегагіиш — басив). 
Этотъ ваконъ приводитъ Гай въ слѣдующихъ фрагментахъ: II. 206. 207. 208. 
286а. III. 42. 44. 46. 47. 49—51. 52. 

*) Этоть юридическій терминъ переданъ у Расенера словами: связан¬ 

ный узами родства. Переводчикъ, очевидно, забылъ, что въ §§ 199. 205 
говорится о назначеніи отказовъ согуипсііт и (Ш^ипсііт, и что 8дѣсь узы 
родства не играютъ никакой роли. Нелишне указывать, что отъ такого 
назначенія зависитъ въ данномъ случаѣ примѣненіе правилъ Іпгів ассгевсешН. 
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8І ІіЬегоз ЬаЪеаІ, роііог зіі ЬегейіЬиз, еііатзі ІіЬегоз 
ЬаЬеЬипІ. 

208 8е<і ріегізчие ріасиіі, циапіит а<1 Ьос іиз ^ио<I Іе^е 
Раріа сопіипсііз сопзіішііиг, піігіі іпіегеззе, иігит рег 
иіпсіісаііопет ап рег (Іатпаііопет Іе^аіит зіі. 

209 Зіпепйі тосіо ііа Іе^атиз: некез меѵз бамиаз езто 
5ШЕКЕ, ЬѴТІѴМ ТІТІѴМ НОМШЕМ 5ТІСНѴМ 5ѴМЕКЕ 51- 

ВК^ѴЕ НАВЕКЕ. 

210 ($ио<1 ^епиз1) Іе^аіі ріиз ^иійет ЬаЬеІ (<?іиат) рег 
иіпгіісаііопет Іе^аіит, тіпиз аиіет ^иаш рег (Іатпаііо¬ 
пет. пат ео тосіо поп зоіпт зиат гет | Іезіаіог иіііііег 
Іе^аге роіезі, зе<1 еііат Ьегесііз зиі; сит аік^иіп рег 

ве бездѣтенъ, имѣлъ преимущество передъ наслѣдниками, 
хотя у нихъ также будутъ дѣти. 

208 Что касается того преимущества, которое опредѣлено 
закономъ Паиія для легатаріевъ, назначенныхъ совокупно, 

то по мнѣнію большинства совершенно безразлично, былъ 
ли отказъ оставленъ посредствомъ виндикаціи, или по¬ 
средствомъ присужденія. 

209 Посредствомъ дозволенія мы совершаемъ отказъ слѣ¬ 
дующимъ образомъ: .да будетъ обязанъ наслѣдникъ мой 
дозволить Луцію Тицію взять раба Стиха и имѣть его 
у себя*. 

210 Эта форма отказовъ содержитъ въ себѣ больше, чѣмъ 
отказъ посредствомъ виндикаціи, и меньше, чѣмъ отказъ 
черезъ присужденіе, ибо такимъ способомъ завѣщатель 
можетъ правильно откаэать не только свою вещь, но так¬ 
же и вещь своего наслѣдника, между тѣмъ какъ черезъ 
отказъ посредствомъ вивдикаціи наслѣдодатель можетъ 
вообще отказать только свою собственную вещь, а черезъ 

§ 209. Ср. ІЛр. XXIV. б. Ери. II, б. § в. 
§ 210. Ор. Ери. II. 5. 9 6. 

і) Этотъ отказъ выработался какъ дополненіе къ откаэу рег йапша- 
ііопет и сначала осуществлялся, вѣроятно, такъ же какъ и этотъ послѣдній. 
8дѣсь совдастся простое обязательство наслѣдника, нс къ йаге (положитель¬ 
ному дѣйствію) а только къ аіпеге; позволить легатарію присвоить себя вещь. 



И, 211-213]. 209 

иіпгіісаііопет пІ8І зиат гет Іе^аге поп роіезі, рег (Іат- 
паііопет аиіет сиіивІіЬеІ ехігапеі гет Іе^аге роіезі. 

211 8еД зциніет тогііз Іезіаіогіз Іетроге ге$ ірзіиз Іез¬ 
іаіогіз зіі иеі Ьегейіз, ріапе иіііе Іе^аіит езі, еііатзі 
Іезіатепіі Гасіепсіі іешроге иеиігіиз ГиегіЬ. 

212 (іиосізі розі тогіет Іезіаіогіз еа гез Ьегесііз еззе 
соерегіі, (іиаегііиг ап иіііе зіі іе^аіит. еі ріегцие риіапі 
іпиіііе еззе. ^иіс^ ег^о езі? Іісеі аІЦиіз еат гет Іе^аие- 
гіі ^иае пе^ие еіиз мпдиат Гиегіі пецие розіеа Ьеге- 
сііз еіиз ипциаш еззе соерегіі, ех зепаіизсопзиііо 
гопіапо ргоіпііе иісіеіиг, ас зі рег гіатпаііопет геіісіа 
еззеі1). 

213 8ісиі аиіет рег (Іашпаііопет Іе^аіа гез поп зіаііт 
розі асіііаіп Ьегегіііаіет Іе^аіагіі еГйсііиг, зе(1 тапеі Ье- 

отказъ посредствомъ присужденія можетъ отказать веіць 
какого угодно посторонняго лида. 

211 Если только въ минуту смерти наслѣдодателя вещь бы¬ 
ла или его собственностью, или наслѣдника, то отказъ 
вполнѣ дѣйствителенъ, хотя бы въ моментъ составленія 
завѣщанія вещь ве принадлежала ни тому, ни другому. 

212 Возникаетъ однакожъ вопросъ, дѣйствителенъ-ли отказъ, 

если послѣ смерти завѣщателя вещь эта перейдетъ въ 
собственность васлѣдника. По мнѣнію большинства от¬ 
казъ недѣйствителенъ. Итакъ, ?то же это значитъ? Хо¬ 

тя кто отказалъ ту вещь, которая ему никогда не прина¬ 
длежала и никогда не будетъ принадлежать его наслѣд¬ 

нику, однако по сенатскому постановленію, изданному по 
почипу Нерона, вещь эта считается какъ бы оставленною 
черезъ отказъ посредствомъ присужденія. 

213 Подобно тому какъ вещь, отказанная посредствомъ при¬ 
сужденія, не дѣлается собственностью отказонриниматѳля 
тотчасъ послѣ принятія наслѣдства, а остается въ соб* 

§ 211. 212. Ср. Гг. Ѵа*. 85. 
$ 213. Ср. § 204. 

0 Слѣдовательно, можно назначать Отказы въ формѣ вшѳпсіі гасніо 
такахъ вещей, которыя только по смерти наслѣдодателя поступятъ въ иму¬ 
щество наслѣдника, обремененнаго отказомъ. 

Ннет. Гая* 14 
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гс(1І8 еоиз^ие, (іопос із Ьегев ігасіешіоиеітапсірашіо иеі 
іп іиге се<1еп<іо Іе^аіагіі еаш Гесегіі, На еі іп віпегиіі 
тоДо Іе^аіо іигіз езі; еі іёео Ьиіив чиочие Іе^аіі пошіпе 
іп рег8спаш асііо езі дѵтсзѵіп некебем ех тезтамек- 

ТО БАКЕ ГАСЕКЕ ОРОКТЕТ. 

214 8ипі іатеп ^иі риіапі ех Ьос Іе^аіо поп иіДегі оЫі- 
§*аІиш ЬегеДет, иі тапсіреі аиі іп іиге се(1аі | аиі Іга- 
Даі, зе<1 зиГйсеге, иі Іе^аіагіиш гет битеге раііаіиг; 
^иіа пікіі иКга еі іезіаіог ітрегаиіі, ^иат иі зіпаі, і<] 
езі раііаіиг, Іе^аіагіит гет зіЬі ІіаЬеге. 

215 Маіог іііа сііззепзіо іп Ьос 1е|;а(о іпіегиепіі, зіеапсіет 
гет ДиоЬиз рІигіЬизие (Іізіипсііт Іе^азіі1); диіДат ри- 

ственности наслѣдника до тѣхъ норъ, пока онъ не пере¬ 
дастъ ее въ собственность легатарію или посредствомъ 
традиціи, или маиципаціи, или посредствомъ переуступки 
предъ магистратомъ—точно такое же самое право имѣетъ 
мѣсто но отношенію въ отказу, составленному дозволи¬ 
тельнымъ образомъ, и потому здѣсь установленъ также 
личный искъ словами: „все что паслѣдникъ долженъ со¬ 
гласно завѣщанію дать и сдѣлать4. 

214 Одиэко нѣкоторые иолагаютъ, что на основаніи этого 
отказа наслѣдникъ не обязанъ ни къ манципаціи, ни къ 
цессіи передъ магистратомъ, ни къ передачѣ, но достаточ¬ 
но, чтобы онъ позволилъ отказопринимателю взять вещь, 
такъ какъ наслѣдодатель ничего другого не приказалъ 
наслѣднику, какъ только позволить, т. е. териѣть, что ле¬ 
гатарій имѣетъ вещь для себя. 

215 Еще бблыпѳе оказывается разногласіе относительно то¬ 
го отказа, когда одна и та же вещь отказана раздѣльно 
двумъ или болѣе лицамъ; одни юристы иолагаютъ, что то- 

§ 214. Ср. Ь. 29. Б. 19, 2. Ь. 16. Б. 34, 3. 
§ 215. Ср. Ь. 14. Б. 33, 2. 

*) Ляхяанъ: е1е&ааіі, но Гушке (Саіоа. р. 49) возстаетъ противъ такой 
редакціи, и она въ самомъ дѣдѣ подозрительна. Такого слова мы не встрѣ¬ 
чаемъ въ юридической терминологіи. Гушке предлагаетъ: Іс&аіа аіГ 
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іапі, иігізчие 80Іі<1ат сІеЬегі (зісиі рег иішіісаііопеш);1) 
поппоШ оссирапіів евѳе теііогетсошіісіопет аезіітапі, 
^иіа сит іп ео ^епеге Іе^аіі (іагопеіиг Ьегѳв раііеп- 

. (іат ргаезіаге, иі Іе&аіагіив гет ЬаЬеаІ, ѳециііиг, иі 
ві ргіогі раііепііат ргаезіііегіі еі із гет зитрзегіі, 
ѳесигиз зіі айиегзиз еит чиі ровіеа Іе&аіит реііе- 
гіі, ^иіа печие ЬаЬеІ гет, иі раііаіиг еат аЪ ео ви- 
ті, пецие <1о1о таіо іесіі ^иотіпиз еат геш ЬаЬе- 
геі. 

216 Рег ргаесерііопет *) Ьос то<1о Іе&атиз; ьѵсіѵз ті- 
ТІѴЗ НОМІЫЕМ ЗТІСНѴМ РКАЕСІРІТО. 

му и другому принадлежитъ вся вещь, какъ и по отказу 
посредствомъ виндикаціи; другіе же думаютъ, что тотъ, 

кто владѣетъ вещью, имѣетъ преимущество, такъ какъ 
при этой формѣ отказа наслѣдникъ долженъ терпѣть, что 
отказоприниматель владѣетъ вещью; слѣдовательно, если 
наслѣдникъ позволилъ первому владѣть вещью, и этотъ 
возьметъ ее, то онъ будетъ обезпеченъ по отношенію къ 
тому, кто впослѣдствіи потребуетъ отказа, потому что съ 
одной стороны онъ не имѣетъ вещи, чтобы позволить 
взять отъ себя, съ другой стороны онъ не дѣйствовалъ 
злонамѣренно, чтобы ея не имѣть. 

216 Черезъ полученіе напередъ мы назначаемъ отказъ слѣ¬ 

дующимъ образомъ: „Луцій Тицій да возьметъ себѣ на¬ 
передъ раба Стиха-“ 

§ 216. Ср. ІЛр. XXIV. 6. 

*) Это, вѣроятно, глосса. Въ виду § 205 нѣкоторые читаютъ: рег 
батпаііопет. 

*) Ср. ВедепкоІЬ, бе Іедаіо чаод ПѳЪаі рег ргаесерііопет. 1855. Сгііу- 
/ага, ИЪег бае Іе^аіпт рег ргаесерііопет въ НаітсгГв ѴіегіеЦ. 8с1іг. III. 1860. 
р. 115—150. Ье&аіпт рег ргаес. означало простое желаніе наслѣдодателя 
предоставить сонаслѣднику, сверхъ его части, еще и извѣстную вещь. 
Этотъ откааъ можетъ быть осуществленъ не посредствомъ самостоятельнаго 
иска, а только при Іпбісіпт ймпіііае егсівсипбае, въ силу оНісіпт іибісіѳ, 
при раздѣлѣ наслѣдства. 
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217 Ве<1 позігі ^иі<1ет ргаесеріогев пиШ аііі ео іпосіо 1е- 
?агі ровзе риіапі, піві сі чиі аііциа ех рагіе Ьегев1) 
всфіив еззеі; ргаесіреге епіш еззе ргаесіриит аитеге; 
циоД іапіит іп еіив регзопа ргосеДИ; яиі аЦиа ех рагіе 
Ьегев іовіііиіов езі, ^иой іа ехіга рогііопет ЬегеДі(а1І8 
ргаесіршші Іе^аіит ЬаЬіІишз зіі. 

218 I<1ео^ие зі ехігапео Іе^аіит Гиегіі, іпиіііе езі Іе^а- 
Іит; аёео иі ЗаЬіпиз | ехізіітаиегіі пе циіёет ех 
зепаіизсоптііо №гопіапо*) роззе сопиаіезсеге: пат 

217 По мнѣнію нашихъ учителей, такимъ образомъ отказы¬ 

вать можно только въ пользу того лица, которое назначе¬ 
но наслѣдникомъ нѣкоторой доли имущества, ибо полу¬ 
чать что-нб. напередъ значитъ — взять нѣчто особенное; 
это бываетъ только съ тѣмъ,* кто назначенъ наслѣдникомъ 
опредѣленной части, потому что онъ сверхъ наслѣдствен¬ 

ной доли будетъ имѣть преимущественное право ва дан¬ 
ную вещь. 

218 Поэтому отказъ, назначенный въ пользу посторонняго 
лица (не сонаслѣдника), недѣйствителенъ, такъ что, по мнѣ¬ 
нію Сабина, онъ не можетъ пріобрѣсти силы даже по се¬ 
натскому постановленію Нерона, ибо симъ послѣднимъ 

§ 218. Ср. Рііп. Ер. У, 7. Ь. 18. Р. бе 1е?. 1. § 285. 

Расснеръ'. готказывать можно только въ пользу того лица, кото¬ 
рое назначается наслѣдникомъ ва какомъ-либо исключительномъ отношеніи". 

Неужели переводчику не извѣстно, что Ьегеа ех рагіе противопоставляется 
Ьегев ех авзе? 

3) & С. Негопіапит постановляетъ, чтобы всякій отказъ, который 
въ избранной завѣщателемъ формѣ (нар. рег ѵіабісаііопет) былъ недѣй- 
ствителенъ, по недостатку связанныхъ съ этой формой условій, исполнялся 
какъ 1е#аіпт рег батпаііопет, иі 41106 тіппв аріів ѵсгЫв Іс^аіиш езі, регіпбе 
віі, ас ві орііто ^пге Іс&аіит еззеі, т. с. что образовалось правило, которое 
дозволяло для цѣлей одного отказа употреблять слова, назначенныя для дру¬ 
гого отказа, нпр. словами бо Іе^о (рег ѵіпбісаііопет) отказать кому-либо чу¬ 
жую вещь (рег батоаііопега). Со времени этого сенатскаго постановленія 
всякій отказъ обязывалъ наслѣдника къ его выполненію. Ср. Оаі. II. 212 
(сГ 220. 222). 197 вец. (апсіого Иегопе Саевагс Іасіипі). 
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ео, ііциіі, зепаіизсопзпііо еа Іапіит сопйгтапіиг цоае 
иегЬошш иіііо іиге сіиііі поп иаіепі, поп ^иае 
ргоріег ірзапі регзопат Іе^аіагіі поп (ІеЬегепіиг. зе(1 
Іиііапо еі Зехіо1) ріасиіі еііат Ьоссази ех вепаіиз- 
сопзиКо сопйгшагі Іе^аіиш; пагп ех иегЬіз еііаш Ьос 
саѳи ассіёеге, иі іиге сіиііі іпиіііе зіі Іе^аіигп, гпйе 
піапііезіиш еззе, ^ио4 еіёет'аіііз иегЬіз гесіе Іе^а- 
Іиг, иеіиіі рег іііпёісаііопет, рег йатпаііопеш, зіпепйі 
тоёо; Іипс аиіет иіііо регзопае Іе^аіит поп иаіеге, 
сит еі Іе^аіит зіі, сиі пиііо тойо Іе^агі роззіі, иеіиі 

утверждаются, по словамъ юриста, только тѣ отказы, кото¬ 
рые по гражданскому праву недѣйствительны вслѣдствіе 
недостатка связанныхъ съ этой формой условій, а не тѣ, 
которыо по причинѣ самой личности легатарія считаются 
необязательными. Но Юліанъ и Секстъ рѣшили, что се¬ 
натское постановленіе въ этомъ случаѣ утверждаетъ от¬ 
казъ, ибо и здѣсь несоблюденіе словесныхъ формулъ вле¬ 
четъ за собою недѣйствительность отказа но граждан¬ 
скому праву. Слѣдовательно, тому же самому лицу мо¬ 
жно бы оставить правильно отказь другими словами, нпр. 
черезъ отказъ посредствомъ виндикаціи, присужденія, или 
дозволительнымъ образомъ. Но причинѣ ошибки въ са¬ 
мой личности легатарія отказъ недѣйствителенъ въ томъ 
случаѣ, когда отказъ завѣщанъ тому, въ пользу кого ни 
въ какомъ случаѣ нельзя оставлять отказъ, нпр. если от- 

і) Гушке защищалъ чтеніе: Зоііапо ех Зехіо, ссылаясь на II. 154 и Ь. 

234 § 2. Б. 50, 16. Студемундъ и эа нимъ всѣ читаютъ теперь ЛоПапо еі 
Зехіо. Является вопросъ, какого юриста имѣлъ эдѣсь въ виду Гай? Боль¬ 

шинство толкователей полагаетъ, что рѣчь идетъ о Секстѣ ІІомпоніи. Момм¬ 

зенъ (2еНвсЬ. Г. НесМядеясЬ. В. VII. (1868 р. 479): ея вІеЫ пісйія іт \Ѵе- 

де ап 8ехІшг Готропіш га депкеп, <1осЬ шосіііе діе ѴегдІеісЬаад тіі ІЛріап 
ев етрГоМеп аисН Ыег деп А/гісапи* хи ѵегвіекеп, иіп яо теЬг, да діеяег 
апсЬ шііег дет №теп 8ехІ. СаесШил апдеППігі теігд (I. 3. § 4 Б. 25, 3). 

Ср. Шулинъ, ад Рапд. ііі. де огідіпѳ іогія. 1876. р. 15. Гай въ своихъ ин¬ 

ституціяхъ ссылается на Сальвіа Юліана два раза (II. 218. 280). 
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реге^гіпо, сига ^ио Іезіатепіі Гасііо поп зіі1); 4110 ріапе 
сази зепаіиѳсопвиііо9) Іосиз поп езі. 

219 Нет позігі ргаесеріогез ^иой На іе^аіит езі пиііа 
(аііа) гаііопе риіапі роззе сопзечиі еит сиі На Гиегіі 
Іе^аіит, ^иат іікіісіо йтіііае егсівсипсіае, ^ио<1 іпіег 
Ьегеёез сіе Ьегейііаіе егсізсппёа, і(і езі ёіиіёипсіа, яссірі 
воіеі; оГйсіо епіго ішіісіз ісі сопііпегі, иі еі циой рег 
ргаесерііопет Іе^аіит езі, айіийісеіиг. 

220 ІІпёе іпіеііе^ітиз піЬіІ аііік/ весипсішп позігогит 
ргаесеріогиш оріпіопет рег ргаесерііопет Іе&агі роззе 
пізі чиой Іезіаіогіз зіі; пиііа епіт аііа гее ^иат Ьегесіі- 
Іагіа (Ыисііиг іп Ьос ішіісішп. іЫ^ие зі поп зиат гет 
ео тоіо Іезіаіог іе^аиегіі, | іиге чиісіет сіиііі іпиіііе егіі 

казъ оставленъ иностранцу, который не имѣетъ права по¬ 

дучать имущество по завѣщанію. Разумѣется, что въ 
этомъ случаѣ сенатсное постановленіе не примѣняется. 

219 Точно также наши учителя думаютъ, что отказъ, оста¬ 
вленный въ такой формѣ, легатарій можетъ получить 
только въ томъ случаѣ, когда предъявитъ искъ о раздѣлѣ 
наслѣдства, который обыкновенно примѣняется между на¬ 

слѣдниками по поводу дѣлежа наслѣдственной массы, ибо 
на судьѣ лежитъ обязанность присудить лицу отказъ, 
оставленный черезъ полученіе напередъ. 

220 Отсюда явствуетъ, что, по мнѣнію нашихъ учителей, 
можно отказать посредствомъ прецепціи только то, что 
составляетъ собственность завѣщателя, ибо предметомъ 
судебнаго раздѣла наслѣдства могутъ быть только тѣ ве¬ 
щи, которыя образуютъ наслѣдственную массу. Стало 
быть, если завѣщатель такимъ образомъ отказываетъ чу- 

' жую вещь, то ио (древнему) гражданскому праву отказъ но- 

§ 219. Ср. Раиі. III, 6. § 1. Ь. 22. § 1. Б. 10, 2. 

§ 220. Ср. Ь. 28. Б. 10, 2. Раиі. Ш, 6 § 8. 

*) Эта фраза передана у Расснера такъ: съ которымъ не бываетъ акта 
завѣщанія. Здѣсь, очевидно, идетъ рѣчь о іевіатепіі Гасііо раввіѵа, о право¬ 

способности быть упомянутымъ въ завѣщаніи въ качествѣ наслѣдника или 
легатарія. 

*) Т. е. ЗепаІизсопзиНит №гопіаишп. 
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Іе^аіит; вей ех вепаіивсопвиііо1) сопбгтаЪіІиг. аіцио 
Іатеп сави еііага аііепаш гет (реі•) ргаесерііопет Іе^а- 
гі ровве Гаіепіт-; иеіиіі ві чиів еат гет Іе^аиегіі циат 
сгейііогі ййисіае саива тапсіріо йейегіі; пат оГйсіо 
іийісів соЬегейев со&і ровзе ехівіітапі воіиіа ресипіа 
Іиеге еат гет, иі роввіі ргаесіреге іе сиі ііа Іе^аіит 
віі. 

221 8ей йіиегзае всЫае аисіогев2) риіапі еііат ехігапео 
рег ргаесерііопет Іе^агі ровве ргоіпйѳ ас ві ііа всгіЬа- 
Іиг: тітіѵв номіыем зтіснѵм саріто, вирегиасио 
айіесіа ркае вуІІаЬа3); ійеочие рег и\гкИсаЫопет еът 
гет Іе^аіат иійегі. циае зепіепііа йісііиг Йіиі Найгіапі 
сопвіііиііопе сопйгтаіа евзе. 

дѣйствителенъ, но будетъ утвержденъ сенатскимъ поста¬ 

новленіемъ. Однако полагаютъ, что въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаяхъ посредствомъ прецепціи можно также отказать 
и чужую вещь, если пир. кто отказываетъ ту вещь, кото¬ 
рую, онъ далъ вѣрителю фидуціарнымъ образомъ въ пшп- 
сіріит. Ибо, по мнѣнію нашихъ учителей, судья можетъ 
принудить сонаслѣдниковъ удовлетворить кредитора 
и выкупить вещь, чтобы ее могъ получить напередъ тотъ, 
кому она была этимъ способомъ отказана. 

221 Но основатели противоположной школы думаютъ, что 
посредствомъ прецепціи можно отказать также въ пользу 
посторонняго лица, какъ еслнбы написано было такимъ 
образомъ: „пусть Тицій возьметъ раба Стиха*4, безъ приба¬ 
вленія лишняго слога ргае; поэтому, думаютъ они, эта 
вещь кажется отказанною посредствомъ виндикаціи; и это 
мнѣніе, какъ говорятъ, утверждено указомъ императора 
Адріана. 

*) Кегопіапо. 

’) Ср. I. 196. И. 15. 37. 200. 244. III. 87. 98.103. 

*) Расснеръ: если бы написали такимъ образомъ: пусть Тицій возь¬ 

метъ раба Стиха, съ прибавленіемъ сверхъ того лишняго слога ргае. Напро¬ 

тивъ, въ этой формулѣ не прибавляется слогъ ргач (ср. § 216), который счи¬ 

тали налипшимъ. Впрегѵасио (преимущественно у Гая) = ех аЪппсІапН (Г,, 

9. рг. Б. 33, 10. Ь. 20 рг. О. 40, 1). 
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222 Зесипсіиш Ьапс шііиг оріпіопет зі еа гез (ех) іиге 
(}иігіІіига (ІеГипсІі Гиегіі, \>оШ а Іе^аіагіо иіпсіісагі, 
зіие із ипиз ех ЬегейіЬиз віі зіие ехігапеиз; циосіві іп 
Ьопіз (апіит Іезіаіогіз Гиегіі, ехігапео циісіет ех вепа- 
Іизсопзиііо иіііе егіі Іе^аіит, ЬегесН иего Гатіііаѳ ег- 
сізсишке іигіісіз оГЛсіо ргаезІаЬіІиг; ^ио(^8І пиііо іиге 
Гиегіі Іезіаіогіз, Іат Ьегесіі ^иат ехігапео ех «епаіиз- 
сопзиііо1) иіііе егіі. * 

223 8іиеа) Іашеп ЬегегііЪиз зесипДит позігогит орі¬ 
піопет, зіие еііат ехігапеіз зесишіит іііогит оріпіо¬ 
пет, сІиоЬиз рІигіЬизие еа<Іет гез сопіипсііт аиі сііз- 
іиисііш Іе^аіа Гиегіі, зіп^иіг рагіез ЪаЬеге ёѳЪепІ. 

222 Согласно этому мнѣнію отказопринвматель можетъ 
требовать эту вещь исковымъ порядкомъ, если только она 
состояла въ квиритской собственности завѣщателя, все 
равно, будетъ ли онъ однимъ изъ сонаслѣдниковъ, или по¬ 

стороннимъ лицомъ. Но если вещь эта была только въ 
бонитарной собственности покойника, то отказъ для по¬ 
сторонняго лица будетъ дѣйствителенъ въ силу сенатска¬ 
го постановленія, а наслѣднику предоставляется отказан¬ 
ная вещь вслѣдствіе иска о раздѣлѣ наслѣдства. Если 
вещь не была собственностью завѣщателя ни по квирит- 
скому, пи по преторскому праву, то отказъ будетъ одина¬ 
ково дѣйствителенъ какъ для наслѣдника, такъ и для по¬ 

сторонняго лица на основаніи сенатскаго постановленія. 

223 Однако, будетъ ли одна и та же вещь отказана или на¬ 
слѣдникамъ, согласно мнѣнію нашихъ учителей, или по¬ 
стороннимъ лицамъ, согласно мнѣнію противной школы, 
притомъ двумъ или болѣе лицамъ, совокупно или отдѣль¬ 
но, то все-таки каждый долженъ получать свою часть. 

§ 222. Ср. §§ 40. 196.197. 

§ 223. Ср. ЕрП. II, 5. § 7. 

1) Кегопіапо. 

Моммзенъ предпочелъ: ві. 
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АО ЬЕСЕМ РАІХЮІАМ. 

224 8е<і оііт чщйет ІісеЬаЬ Іоіпш раігітопіит Іе^аііз 
аЦие ИЬегІаІіЬиз его^аге пес ^шс^иат Ьегесіі геііп- 
Чііеге ртеІеіч}иат іпапе потеп Ьегесііз; і^ае Іех хп 
ІаЬиІагиш регтіМеге иісІеЬаІиг, чиа саиеіиг,. иі ^ио(і 
циізяие іе ге виа Іезіаіив евзеі, і(і гаіпт ЬаЬегеІиг, 
Ьіз иегЬіз: иіі Іе^аззіЬ виае гег, ііа іиз езіо1). циаге2) 
Яиі всгі/гіі Ьегейев егапі, аЬ Ьегесіііаіе ве аЬвІіпеЬапІ, 
еі ісісігсо ріегіцие іпіевіаіі тогіеЬапІиг. 

225 Иацие Іаіа Іех Гигіа3), чиа, ехсеріів регвопів чиі- 
Ьивёаш, сеіегів ріив тіііе аввіЬив 1е§аІогит пошіпе тог- 

0 Фальцидіевомъ законъ. 

224 Прежде дозволялось истощать все отцовское имуще¬ 
ство въ видѣ отказовъ и отпущеній рабовъ на волю, оста¬ 

вляй наслѣднику только пустое имя „наслѣдникъ**. То 
же самое невидимому дозволялось закономъ ХП таблицъ, 

постановляющимъ, чтобы всякое распоряженіе, которое 
кто сдѣлаетъ относительно своего имѣнія, считалось за¬ 

коннымъ, именно слѣдующими словами: „расиоряженіе 
всякаго о своемъ имуществѣ да будетъ закономъ**. Вотъ 
почему назначенные наслѣдники отказывались отъ приня¬ 
тіи наслѣдства, и вслѣдствіе этого большинство умирало 
безъ завѣщанія. 

225 Вслѣдствіе этого былъ изданъ Фуріевъ законъ, кото¬ 
рый запретилъ отказы и даренія на случай смерти, на 
сумму свыше 1000 ассовъ одному лицу, сдѣлавъ исключе- 

§ 224. Ср. рг. X 2, 22. 

§ 225. Ср. ІЛр. I. 2. XXVIII, 7. Рг. Ѵа*. 301. 

1) Почти всѣ издатели пишутъ какъ выше, основываясь на рг. 3. II. 

22. Галоандеръ читалъ; Іедаазеі, но, по мнѣнію Моммзена, это слово есть 
зегіріига зесиисіагіа аЬ огсГшагіо соггесіоге ргоГссіа. Поленааръ защищаетъ 
редакцію: иі Іедазвіі яиае гев ]пв, На свіо. 

>) Гушке читалъ прежде: циа аисІогіЫе. (}иаге встрѣчается у Гая 
два раза (здѣсь и въ I*. 70 § 3. V. 30). 

3) Ср. Боголѣповъ, формальныя ограниченія свободы завѣщанія въ 
римской классической юриспруденціи. 1881 (см. рецензію проф. Д. Ц. Азаре- 

вича въ Жури. Грашд. и Угол, права. 1881. кн. VI. стр. 163—174). 



218 [П, 226. 

Іівие саиза сареге реі'шіззаш поп еві. $е<1 еі Ьаес Іех 
поп регГесіІ яиосі иоіиіі; чиі епіш иегЪі дгаііа яиіпцие 
шііішп аегіз раігітопіит ЬаЬеЬаІ, роіегаі циіпчие Ьо- 
тіпіЬиз зіп^иііз шіііепоз аѳзеѳ Іе^апйо іоіит раігіто- 
піиш его^аге. 

226 Мео розіеа Іаіа еві Іех Ѵосопіа1), ^иа саиіит езі, 
пе сиі ріиз Іе^аіогит пошіпе тогіізие саиба сареге 1і- 
сегеі чиат Ьегесіез еарегепі. ех циа Іе^е ріапе яиігіет 
аііциіё иіічие Ьегеёез ЬаЬеге иіёеЬапіиг; вей Іатеп Ге¬ 
те иШшп вішііе павсеЬаіиг2); пат іп тиНаз Іе&аіагіо- 
гит регзопаз сІізІгіЬиІо раігітопіо роіегаі; (іезіаіог) 
асіео Ьегеёі тіпітит геііпциеге, иі поп ехреёігеі Ьегеёі 
Ьиіиз Іисгі &га| Ііа Іоііив Ьегеёііаііз опега зивііпеге. 

ніввъ пользу ближайшихъ родственниковъ завѣщателя. Но 
и этотъ законъ не достигъ того, чего хотѣлъ, (не оградилъ 
интересовъ наслѣдниковъ). Ибо тотъ, у кого было нпр. 
5000 яссовъ, йогъ распредѣлить все свое иыущѳство на 
многіе отказы, завѣщая каждому изъ 5 человѣкъ по 1000 
ассовъ. 

226 Поэтому впослѣдствіи былъ предложенъ законъ Воко- 
нія, которымъ предписывалось, что никто пѳ можетъ по¬ 
лучать подъ видомъ отказовъ или дарѳвій на случай смер¬ 
ти болѣе того, чтО оставляется самому наслѣднику. Ка¬ 
залось, что по этому закону наслѣдники навѣрво что-вб. 
получатъ, однако этимъ создавалось почти такое же са¬ 

мое неудобство. Именно, распредѣляя наслѣдство между 
большимъ числомъ легатаріевъ, завѣщатель могъ до того 
мало оставить наслѣднику, что послѣднему не стоило 
принимать на себя всей тяжести наслѣдства 'ради столь 
незначительной выгоды *). 

$ 226. Ср. § 274. 

>) ВасНо/еп, (Не Іех Ѵосопіа. 1843. Ѵапдегою, йіе Іех Ѵосопіа. 1863. 

*) Вполнѣ ясный текстъ Расснеръ перевелъ ио русски словами: по 
этому закону во всякомъ случаѣ наслѣдники что-нибудь да получатъ, какъ 
это вполнѣ очевидно (? ѵійеЪапіаг), но и здѣсь оказался такой же почти 
недосмотръ. 

э) Этотъ законъ обходился тѣмъ, что самимъ количествомъ отказовъ 
можно было ниввести наслѣдственную долю до ничтожной величины. 
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227 Ь&1а езі і^ие Іех Гаісійіа, циа саиіит езі, пе 
ріиз еі Іедаге Іісеаі циаш сЫгапіет. ііацпе песеззе езі, 
иі Ьегез диагіаго рагіет Ііёгедііаіів ЬаЬеаі. еі Іюс пипс 
іиге иіішиг. 

228 Іп ІіЬегіаііЬиз ^ио^ие сіапйіз пітіаш Іісепііаш соп- 
резсиіі Іех Гийа Сапіпіа, зісиі іп ргііпо соттепіагіо 
геііиіішиз. 

ОЕ ШѴТІІЛТЕК КЕІЛСТІЗ ЬЕОАТІЗ. 

229 Апіе Леге&з іпзіііиііопеш іпаіііііег Іе^аіиг, зсііісеі 
^иіа іезіатепіа иіт ех іпзіііпііопе Ьегесііз ассіріппі, 
еі оЬ і(1 иеіиі сариі еі Пт<1атеп1шп іпіеііехгііиг іоііиз 
іезіашепіі Ьегеёіз іпзіііиііо. 

230 Рагі гаііоле пес ІіЬегіаз апіе Ьегедіз іпзіііиііопеш 
<1агі роіезі. 

227 Такиыъ образомъ въ позднѣйшее время былъ изданъ 
законъ Фальцидія, по которому позволяется отказывать не 
болѣе какъ э/« цѣлаго имущества, т. е.- чтобы у наслѣдни¬ 
ка осталась четвертая часть наслѣдства; этимъ правомъ 
мы теперь и пользуемся. 

228 Излишнюю свободу нри отпущеніи рабовъ на волю огра¬ 
ничилъ также законъ Фуфія, какъ мы о томъ сказали въ 
первой книгѣ. 

О НЕДѢЙСТВИТЕЛЬНЫХЪ ОТКАЗАХЪ. 

229 Отказъ, сдѣланный прежде назначенія наслѣдника, былъ 
нѳдѣйствитѳленъ, конечно, по тому, что завѣщанія полу¬ 
чаютъ силу отъ назначенія наслѣдниковъ, и посему на¬ 
значеніе наслѣдника считается какъ бы существеннѣй¬ 
шимъ условіемъ и основаніемъ цѣлаго завѣщанія. 

230 По таковой же причинѣ и свобода но могла быть дана 
до назначенія наслѣдника. 

§ 227. Ср. ІЛр. XXIV. 32. Еріі. II. 6. Раиі. III. 8. § 1. Ь. 1. рг. П 36, 2. 
§ 228. Ср. Ол}. Г. 42. 
§ 229. Ср. ІЛр. XXIV. 15. § 34. Д. 2, 20. 
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231 Козій ргаесеріогез пес Іиіогет ео Іосо дагі роэзе 
ехізіітапі: вес! ЬаЬео еі Ргоспіиз Іиіогеш роззе <3агі, 
диод піЬіІ ех Ііегедііаіе его&аіиг Іиіогіз даііопе. 

232 Розі тогіет диодие Ііегесііз іпиіііііег Іе^аіиг, ід езС 
Ьос тодо: сѵм некез меѵз моктѵѵз екіт, оо ьесо, 

аиі БАто.ііа аиіет гесіе Іе^аіиг: сѵм некез мокіетѵк, 

диіа пои рові піогіеш Ьегедіз геііпдиііиг, зед иііішо 
и Пае еіиз Іетроге. гигзит ііа поп роіезі Іедагі: ркшіе 

<Зѵам некез меѵз мокіетѵк; диод поп ргеііоза гаііопе 
гесеріиш иідеіиг. | 

233 Еадет еі де ІіЬегІаІіЬиз дісіа іпіеііе&етиз. 

234 Тиіог иего ап рові тогіет Ьегедіз дагі роззіі диае- 

гепііЬизеадет іогзііап роіегіі евзе диаезііо, диае де (ео) 
а^ііаіиг диі апіе Ьегедит іпзіііиііопет даіиг. 

231 По мнѣнію нашихъ учителей въ этомъ мѣстѣ и опекуна 
нельзя назначать. Но Лабеонъ и Прокулъ держатся того 
мнѣнія, что опекуна назначать можно, потому что назна¬ 
ченіемъ опекуна изъ наслѣдства ничего не убываетъ. 

232 Равнымъ образомъ недѣйствительнымъ былъ отказъ по¬ 
слѣ смерти наслѣдника, нпр. когда кто скажетъ: „когда 
наслѣдникъ мой умротъ, даю, отказываю"; равно: „пусть 
дастъ". Отказываютъ же правильно слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: „когда наслѣдникъ мой будетъ умирать", потому что 
отказъ оставляется не послѣ смерти наслѣдника, а въ по¬ 
слѣдній моментъ его жизни. Недѣйствительнымъ опять 
признается отказъ, составленный слѣдующимъ образомъ: 

„за день передъ тѣмъ какъ наслѣдникъ мой умретъ". По¬ 

слѣднее, невидимому, принято безъ достаточнаго осно¬ 
ванія. 

233 То же самое мы считаемъ сказаннымъ по вопросу о да¬ 

рованіи свободы. 

234 Вопросъ, можетъ ли быть назначенъ опекунъ послѣ 
смерти паслѣдника, равняется, повидимому, вопросу, 
можетъ ли быть данъ опекупъ до назначенія наслѣдниковъ. 

§,230 = § 34. Э. сіі. 
§ 231. Ср. §3. .1. 1,14. 
6 232. Ср. ІЛр. XXIV. 16. Раи). III. 6. §§ 5. 6. § 35. 3. 2, 20. Саі- Ш. 100. 
§ 233. Ср. ІЛр. I. 20. 
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БЕ РОЕМЕ САѴЗА НЕІЛСТІЗ ЬЕСАТІЗ. 

235 Роепае цаоцие полпіпе іпиіііііег Іе^аіаг. роепае 
аиіет пошіпе Іе^агі иіёеіиг цио<1 соегсешіі Ьегесііз 
саиза геі^иііиг, чио ша^із Ііегез аІЦиіс? іасіаі аиі; 
поп Гасіаі; иеіиіі 4иос1 На Іе^аіиг: зі некез меѵз рі- 

илм зѵам тітіо ш маткімошѵм ссжьосаѵекіт, х 

міыа зеіо оато, иеі На: зі еіыам тітіо ш маткі • 

МОNIVМ NОN СОЛІ.ОСАѴЕІІІ5, X МИЛА ТІТІО ОАТО; 8в<1 

еі зі Ьегесіет, ($г) иегЬі дгаііа іпіга Ьіеппіит топи- 
тепіит зіЬі поп іесегіі, х (тіііа) Тіііо й&ге іиззегН, рое¬ 
пае пошіпѳ Іе^аішп езІ\ еі і/епг^ие1) ех ірза йейпНіопе 
піиііаз зітііез зресіез сопйсеге роззитиз3). 

Объ отказахъ, оставленныхъ подъ нрвдлогоыъ наказанія. 

235 Отказы подъ предлогомъ наказанія были также не¬ 
дѣйствительны. Отказаннымъ въ качествѣ наказанія 
признается то, чтб оставляется для принужденія на¬ 
слѣдника сдѣлать- что-либо или не сдѣлать, нпр. ког¬ 
да кто напишетъ такъ: „если наслѣдникъ мой выдастъ за¬ 
мужъ свою дочь за Тиція, то пусть дасть десять тысячъ 
Сею“; или въ такой формѣ: „если ты не отдашь за Тиція 
дочь, то ты долженъ дать ему десять тысячъ-. Если за¬ 
вѣщатель прикажетъ дать десять тысячъ Тицію, въ слу¬ 
чаѣ если наслѣдникъ ннр. въ теченіе двухъ лѣтъ не по¬ 
ставитъ ему памитника, то и тогда отказъ составленъ ра¬ 
ди наказанія. Наконецъ изъ самого опредѣленія мы мо¬ 
жемъ составить себѣ много подобныхъ случаевъ. 

« 234. Ср. Е. 7. О. 26, 2. 
§ 235. Ср. ІЛр. XXIV. 17. § за Д. 2, 20. 

') Еі (Іепцие — особенность юрнд. языка Гая’(П. 13. 238. III. 220. IV. 
22. 46.119). 

*) Гушке: тиііаз зітііез зресіез Апкеге роззотоз. Гутшмитъ: Гасііс 
сооАсеге. Ноленаоръ: сігснтэсгіЬегс. Іхрюіеръ: сігсптзрісеге въ виду: сіг- 
сптзрісеге ехіегва аихШа у Тита Ливія (I. 30, 6): Отудвмундъ не рѣшился въ 
послѣднемъ изданіи исправить это мѣсто и поставилъ черту —, 
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236 №с1іЬегІ&5 чиісіет роепаѳ пошіпе (іагі роіезі, ^иат- 

иіз сіе еа ге Ліегіі ^иае8Ііит. 

237 Бе іиіоге иего пііііі ро88итиз чиаегеге, чиіа поп 
роіезі ёаііопе іиіогіз Ьегев сопреШ ^шс^иат Гасеге аиі 
поп іасеге ісіео ^ио(1 (іаіиг. зі і$і1иг роепаѳ потіпе іиіог 
(Іаіиѳ Ліегіі1), та$із ѳиЬ сопйісіопе чиат роепае поші¬ 

пе (Іаіиз иісІеЬііиг. 

238 Іпсегіае2) регзопае Іе^аіит іпиіііііег геііпциііиг. іп- 

сегіа аиіет иібеіиг регвопа циат рег іпсегіат оріпіо- 

пет | апіто зао іезіаіог зиЬісіі, иеіиі сит ііа Іе^аіит 

236 Даже свобода не можетъ быть дана подъ предлогомъ 
наказанія, хотя этотъ вопросъ былъ предметомъ спора. 

237 Относительно же опекуна подобный вопросъ не можетъ 
возникать, потому что нельзя назначеніемъ оиекуна при¬ 

нудить наслѣдника сдѣлать что-либо или не сдѣлать*)—по¬ 
тому только, что дается опекунъ; слѣдовательно, если 
назначается опекунъ ради наказанія, то, повидимому, 
онъ данъ будетъ скорѣе подъ условіомъ. чѣмъ ради самого 
наказанія. 

238 Недѣйствительнымъ будетъ отказъ, составленный въ 
пользу неизвѣстнаго лица; неизвѣстнымъ же считается 
то лицо, которое завѣщатель представлялъ себѣ въ умѣ 
какимъ-то неопредѣленнымъ образомъ, нпр. ежели кто 

§ 236. Ср. § 36. Л. сіі. 
§ 237. Ср. Ь. 2. V. 34, 6. 
§ 238. Ср. ІЛр. XXIV, 18. Рапі III, 6. § 13. § 25. Л. 2, 20. 

*) Гешенъ: ібеочпе пес даіпг роепае потіпе Іиіог (еі 8І) бай» Ліегіі, 
гоа&ів виЪ сопбІІіопе яиага роепае потіпе баіив тібеЪіІиг. Гушке (4): Меоцие 
пес баіиг роепае потіпе Іиіог, ѳі ѵего ііа Іиіог баіиа Ліегіі еіс. Гушке (5): аиі 
поп Гасеге ібео циоб баіиг. ві ідйиг роепаѳ потіпе Іиіог сіаіив Ліегіі. ІІоленааръ: 
ібео яиапбо еііат роепае потіпе Іиіог баіиѳ Ліегіі. Дюбоа: ісіео чиаебаіиг роепае 
потіпе Іиіог баіиз Ліегіі. Мы предпочитаемъ послѣднюю редакцію Гушке. 

*) Гушке (2—5): Нет іпсегіае. 
*) Для выраженія и изъясненія § 237 не годилась передача, предло¬ 

женная Расснеромъ такими словами: относительно же опекуна мы ничего по¬ 

добнаго спросить не можемъ, потому что нельзя назначеніемъ опекуна устра~ 

нить наслѣдника (здѣсь не идетъ рѣчь объ устраненіи наслѣдника), ми что- 
либо сдѣ,гать или не сдѣлать} потому только еіс. 
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8ІІ: дѴІ РКІМѴ8 АБ ГѴИѴЗ МЕѴМ ѴЕИЕКІТ, (еі НЕКЕз) 

меѵ8 х (міыа) бато; ійет іигіб езі зі ^епегаШег 
отпіЬиз Іе&аиегіі: дѵісѵмдѵЕ аб рѵиѵз меѵм ѵе^- 

кіт. іп еайеш саиза езі цио<і ііа геііпциііиг: дѵісѵм- 

дѵЕ рііло мео т маткімошѵм ріыам 8ѴАМ ссжьоса- 

ѵекіт, еі некек меѵ8 х міьіА БАТО. Шш2 чиоцие (іп 
еаёеш саиза еві) ^ио<1 ііа геііпциііиг: дѵі розт тезта- 

МЕNТVМ (зСКІРТѴМ РКІМі) С(Ж8ѴЬЕ8 ПЕ8ІСИАТІ ЕКѴ1ЧТ, 

аецие іпсегііз регзопіз Іе&агі иіДеІиг. еі йеіЦие аііае 
шикае Ьиіазтосіі вресіез зипі. зиЬ сегіа иего гіетопзіга- 

Ііопе іпсегіае регзопае гесіе Іе&аіиг, иеіиіі: ех сосма- 

ТІ5 МЕІ8, дѵі ИѴ1ЧС 8Ѵ1ЧТ. дѵі РКІМѴ8 АБ РѴИѴ8 МЕѴМ 

ѴЕИЕКІТ, ЕІ X МІЫА НЕКЕЗ МЕѴ8 БАТО. 

239 ЬіЬегІаз циоцие поп иісіеіиг іпсегіае регзопае <1агі 

такъ скажетъ: „пусть наслѣдникъ мой дастъ десять ты¬ 

сячъ тому, кто первымъ придетъ на мои похороныц; не- 
дѣйствятелѳнъ отказъ и въ такой общей формѣ: „кто бы 
ни пришелъ на мои похороны": въ такомъ же положеніи 
будетъ дѣло, если отказъ назначается слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: „кто бы ни выдалъ свою дочь за моего сына, тому 
наслѣдникъ мой долженъ дать десять тысячъ". Недѣй¬ 
ствителенъ и тотъ отказъ, который совершается слѣду¬ 
ющимъ образомъ: „тѣмъ, которые послѣ написанія завѣ¬ 

щанія первые будутъ наречены консулами", потому что 
отказъ почитается завѣщаннымъ неизвѣстному лицу; на¬ 
конецъ, есть много другихъ подобныхъ примѣровъ. Но 
дѣйствителенъ былъ отказъ, сдѣланный посредствомъ 
опредѣленнаго означенія неизвѣстному лицу, нпр. „то¬ 
му изъ моихъ тепереншихъ когнатовъ, кто первый при¬ 

детъ на мою могилу, наслѣдникъ мой долженъ дать де¬ 

сять тысячъ*. 

239 Кажется, что и свобода также не можетъ быть дана 

§ 239. Ср. § 25. л. сП. Оа]. 1. 45. 
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розае, циіа Іех Гиба Сапіпіа1) іиЬеі потіпаііт аегиоа 
НЬегагі. 

240 Тиіог ^ио^ие сегіиа <1;и*1 (ІеЬеІ. 
241 Роаіито цішріе аііепо іпиіііііег Іе^аіиг. езі аиіет 

аііепиз роаіитиа ^иі паіиа іпіег аиоа Ііегесіез Іеаіаіогі 
йііигив поп еаі. ійеоцие ех етапсіраіо йііо соп - 

серіиа пероа ехігапеиа езі розіитыз аио; гіет ^иі іп 
изгоев! еіиз щае іиге сіѵііі поп іпіеііе^ііт* ихог2), 

ехігапеиа роаіішша раігів іпіеііе^ііиг. 

242 Ас пе Ьегеа циігіет роіеаі іпаіііиі роаіитиа аііепиа; 
еаі епіт іпсегіа регаопа. 

243 Сеіеги иего ^иае аирга Йіхітиа2), ай Іе^аіа рго- 

неизвѣстному лицу, потому что рабы на основаніи Фу- 

фіева закона освобождаются поименно. 
240 Въ опекуны должно также назначать опредѣленное 

лицо. 
241 Недѣйствительнымъ былъ отказъ въ иользу посторон¬ 

няго постума; постороннимъ же постумомъ считается 
тотъ, кто, родившись, не будетъ въ положеніи ,, своихъ “ 
наслѣдниковъ завѣщателя; поэтому внукъ, зачатый отъ 
освобожденнаго изъ-подъ отеческой власти сына, будетъ 
для дѣда постороннимъ, рожденнымъ по отцовской смер¬ 

ти. Точно также тотъ, кто находится въ чревѣ той жен¬ 
щины, которая по гражданскому праву не считается же¬ 

ною, будетъ для отца постороннимъ постумомъ. 
242 Рожденный но смерти отца посторонній не можетъ быть 

назначенъ даже наслѣдникомъ, ибо онъ лицо неопредѣ¬ 

ленное. 

24В Все прочее, что мы выше сказали, относится собственно 

§ 240. Ср. іі. 20. О. 26, 2. ІЛр. XI. 14. 
§ 241 = § 26. 3. сіі. 
§ 242. Ср. Очѣ I. 147. И.. 287. § 28.3. 2, 20, 
§ 243. Ср. § 36. і. ІИ. сП. 

•) Ср. I. § 42 веч. 
*) .Тешена: Нет чпі іо (Него еаі о.)ия, чиае,)пге иовСго иоп роіеаі; еззе 

пхог. Теперь Студемундь а за нимъ Гушке читаютъ: Нет чпі іп іПсго еаі 
<0ии, чпас (прежде іп) )пге сіѵііі поп ІпіеІІс^Нпг пхог сіс. 

}) §229.232.236. 
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ргіе регііпѳпі. ^иат^аат поп іптегііо ^иіЬи5^ат ріасеаі 
роепае потіпе Ьегеёет іпзіііиі поп роззе; пііііі епіт 
іпіегезі1), иігит Іе^аіит ёаге іпЬеаІпгЬегез, зі ГесепЧ 
аЦик! аиі поп Гесегіі, ап соЬегез еі асіісіаіиг, ^иіа Іат 
соЬегейіз асііесііопе8) ^иат Іеа^аіі ёаііопе сопреііііиг, иі 
аііцині сопіга ргорозііит впит Гасіаі аиі поп Гасіаі5). 

244 Ап еі чиі іп роіевіаіе зіі еіиз циет Ьегееет іпзіі- 
Іиітиз, гесіе Іе&етив диаегііиг. Зѳгиіиз4) гесіе Іе^агі 
риіаі, зе4 еиапезсегѳ Іе^аіит, зі ^ио Іетроге (ііез Іе^а- 

къ отказамъ, хотя нѣкоторые не безъ основанія утверж¬ 
даютъ, что нельзя назначить наслѣдника подъ предлогомъ 
наказанія; въ самомъ дѣлѣ, все равно, иринуждаютъ ли 
наслѣдника оставить отказъ, если сдѣлаетъ что-либо или 
не сдѣлаетъ, или ему придается сонаслѣдникъ, такъ какъ 
и прибавленіемъ сонаслѣдника и назначеніемъ отказа* мы 
заставляемъ наслѣдника сдѣлать что-либо или не сдѣлать 
вопреки собственному намѣренію. 

244 Возникаетъ вопросъ, можемъ ли мы законно назначить 
отказъ въ пользу того, кто находится во власти лица, на¬ 
значеннаго наслѣдникомъ. По мнѣнію Сервія, отказъ дѣй¬ 
ствителенъ, но онъ теряетъ силу, если отказоприниматель 
будетъ оставаться во власти наслѣдника до того времени, 

§ 244. Ср. ІЛр. XXIV, 23. Ь. 1. рг. Ь. 4. Б. 34, 7. 

!) До Студемунда всѣ читали: іпіегеггі. 
*) Чтеніе Гушке подтверждается Студемундомъ, который вмѣсто 

іатеп вставилъ іат. 

а) Студбмундъ прибавилъ: аиі пол Гасіаі. 
4) Зегѵіш Зиірісіиз Ки/и*, замѣчательный юристъ и ораторъ, консулъ 

(703—711), ученикъ Аквилія и Люцилія, другъ Цицерона, внатокъ греческой 
философіи, которую онъ съ пользою примѣнилъ къ литературной обработкѣ 
права. Съ С. С. Ру фа впервые начинается систематическая разработка 
теоріи права, причемъ въ своихъ изслѣдованіяхъ Руфъ близко примыкаетъ 
къ системѣ К. М. Сцеволы (Са). I. 188). Дѣйствуя въ этомъ направленіи, онъ 
написалъ толкованія: гсргеЬсп9а Всаеѵоіас сарііа или поіаіа Мисіі. Кромѣ то¬ 

го ему принадлежатъ: сочиненіе о приданомъ (Вс ВоііЪи»), комментарій къ хн 
таблицамъ, три книги Вс 9асгЬ ВеіевіапВів, двѣ книги аВ Вгиіиш (краткое 
изложеніе преторскаго эдикта), а всѣхъ его сочиненій считалось 180 книгъ. 

С. С. Руфъ былъ также извѣстенъ какъ отличный совѣтчикъ, къ которому 
сограждане обращались за совѣтами и указаніями относительно судебныхъ 
формулъ и юридическихъ казусовъ. Его сочипснія служили источникомъ 
для извлеченій и предметомъ для толкованій. Юристы II и III вѣка по Р. X. 

Инст. Гая. 16 
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Іо гага сесіеге зоіеі, аЛЬис іп роіевіаіе вк; иіеофіе1) віиѳ 
риге Іе^аіига 8ІІ еі иіпо Іевіаіоге іо роіевіаіе ЬегеЛів 
евзе Лезіегіі, віие виЬ сопЛісіопе еі апіе сопЛісіопет ісі 
ассіЛегіІ, ЛеЬегі Іедаіига. 8аЬіпиз еі Саввіив ваЬ соп- 
Лісіопе гесіе Іе&агі, риге поп гесіе, риіапі; Іісеі епіт 
иіио Іевіаіоге роввіі Лезіпеге іп роіевіаіѳ ЬегеЛів езве, 
іЛео Іатеп іпиіііе Іе^аіит іпіеііе^і. орогіеге, чиіа чиоЛ 
пиііаз иігез ЬаЬіІигит Гогеі, ві віаііга рові Іевіаотепіит 
іасіит Лесевзівзеі Іевіаіог, Ьос іЛео иаіеге, чиіа иііага 
Іоп^іиз Ігахегіі, аЬзигЛит евзеі. 8еЛ Ліиегзае зсЬоІае 
аисіогѳв пес виЬ сопЛісіопе гесіе 1е§агі, ^иіа ^ио8 іп 

когда получается право на отказъ; и поэтому отказъ под* 
. лежитъ востребованію, хотя будетъ совершенъ безъ ва~ 
кихъ-либо условій, и легатарій при жизни наслѣдодателя 
перестанетъ быть во власти наслѣдника, или хотя бы 
отказъ оставленъ былъ подъ условіемъ, а выше упомяну¬ 
тое обстоятельство (выходъ изъ подъ власти) случилось 
до наступленія условія. Сабинъ и Кассій думаютъ, что 
отказъ подъ условіемъ дѣйствителенъ, безъ условіи же не¬ 
правильно назначенъ. Хотя при жизни завѣщателя лега¬ 
тарій можетъ выйти изъ-подъ власти наслѣдника, однако 
отказъ не долженъ дѣлаться дѣйствительнымъ, такъ какъ 
было бы нелѣпо, еслибы отказъ, который недѣйствителенъ 
въ случаѣ смерти завѣщателя тотчасъ послѣ составленія 
завѣщанія, пріобрѣлъ значеніе потому только, что завѣща¬ 
тель дольше прожилъ. Представители противной школы 
не признаютъ дѣйствительными даже отказы подъ усло¬ 
віемъ, такъ какъ тѣмъ лицамъ, которыя остаются подъ на* 

часто ссылались на его авторитетъ, и число его послѣдователей и привер¬ 

женцевъ (ашШогеа 8егѵіі) постоянно увеличивалось. Гай въ своихъ Инсти¬ 

туціяхъ приводитъ Сервія въ I. 168. II. 244. III. 149. 166. 179.183. 

О Домовладыка не могъ быть должникомъ подвластнаго ему лица; 

наслѣдникъ есть должникъ того, кому что-либо откавано по завѣщанію, 

л потому лицо, состоящее подъ властью наслѣдника, не можетъ получать 
отказы. Такого мнѣнія были Прокуліанцы; напротивъ, приверженцы Саби: 

ніанской школы допускали нѣкоторое исключеніе ивъ этого правила на слу¬ 

чай, если оставленъ условный отказъ, и отказоприниматель до наступленія 
условія станетъ свободенъ. 
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роіезіаіе ЬаЬѳпшз, еів поп тадіз ваЬ сопбісіопе циаш 
риге «іеЬеге роззшпиз. 

245 Ех (Ііиѳгзо сопзіаі аЪ ео диі іп [роіезіаіе (іиа) сзі, 
Ьѳгейе іпвШиіо гесіе (іЬі Іе^агі;*) вед ві іи рѳг еит Ье- 
гез ехіііегіз, еиапезсеге Іе^аіит, циіа ірве ІіЬі Іе^а- 
іпю (ІеЬеге поп роввів; зі пего Шіиз етапсіраіиз аиі 
вегпиз тапишіззиз егіі пеі іп аііпш ігапзіаіиз, еі ірве 
Ьегез ехіііегіі аиі аііит іесѳгіі, деЬегі Іе&аіит. 

246 Липе ігапвеатиз а<1 бсіеісотпизза*). 

шей властью, мы не можемъ быть должны ян по отказу съ 
условіемъ, ни по отказу безъ условія. 

245 Наоборотъ, не подлежитъ сомнѣнію, что тотъ, кто нахо¬ 
дится въ твоей власти, можетъ правильно отказывать въ 
твою пользу, если только назначенъ наслѣдникомъ. Но 
если Это лицо Назначаетъ тебн наслѣдникомъ, то отказъ 
теряетъ силу, такъ какъ ты самому себѣ ие можешь быть 
долженъ; съ другой стороны, отказъ имѣетъ силу, если 
сынъ .будетъ зманципИрованъ, а рабъ отпущенъ на волю 
или переданъ во власть другого, и если онъ притомъ самъ 
сдѣлается наслѣдникомъ, или другого назначитъ таковымъ. 

246 Теперь перейдемъ къ фядеивоммиссамъ. 

б 245. Ср. § 33. 3. сП. 

в 246.247 = рг. 3. 2, 23. 

*) Ср. неправильный переводъ Расенераі с* другой стороны извѣстно, 
Что тотъ, кто въ твоей власти, правильно отказываетъ въ твою пользу, если 
только предварительно назначаетъ наслѣдника (не онъ назначаетъ наслѣ¬ 

дника, а требуется, чтобы онъ былъ назначенъ наслѣдникомъ — іпаШніо Ъе* 

Гебе). Для полноты позволимъ себѣ привести отрывокъ Ульпіана: Еі сц)ив 
іп роіевіаіе, шапи шапсіріопе ев* Ьегев вегіріов, Іе^агі роіеві —; ві іаіпеп Ьегев 
«Ь ео Гасйіб ві*, Іедегіит сопвециі поп роіеві (ІЛр. 24, 24). Ср. Ь. 25.91. рг. 

Б. 30. Ь. 17. Б. 36, 2. 

*) Довѣренныя порученія и кодициллы уже во время республики 
были въ употребленіи въ видѣ особой просьбы, въ которой, полагаясь 
исключительно иа добросовѣстность наслѣдниковъ, назначали различныя 
выдачи въ польву третьяго лица, недѣйствительныя юридически. Когда 
императоръ Августъ въ завѣщаніи Лентула былъ назначенъ наслѣдникомъ 
съ прибавленіемъ различныхъ кодицилловъ и фидеикоммиссовъ, то былъ воз* 



228 [И, 247-249 

247 Еі ргіиз де ЬегедііаііЬиз иісіеатиз. 

248 Іпргітіз і&ііиг зсіепсіиш еві ориз евзе, иі аЦиіз Ьѳ- 

гез гесіо іиге іпзШиаіиг еіиздие йсіеі соттіііаіиг, иі 
еат Ъегедііаіет аііі гезіііиаЦ аііочиіп іпиіііе еві іезіа- 

тепіит, іп цио пето гесіо іиге Ьегез іпзіііиііиг. 

249 ѴегЬа аиіет иііііа йдеісоттіззогит Ьаес гесіе та- 

хіте іп изи еззе иідепіиг1) рето, косо, ѵоьо, егоеі- 

соммітто; чиае ріоіпде йгта віп^иіа зипі, аЦие ві 
отпіа іп ипит соп^езіа зіпі. 

247 Сперва поговоримъ о наслѣдствахъ. 

248 Итакъ ирежде всего слѣдуетъ знать, что необходимо 
назначить въ завѣщаніи ирямо наслѣдника по гражданское 
му ораву, и предоставить его добросовѣстности передачу 
этого наслѣдства другому: иначе недѣйствительно завѣ¬ 
щаніе, въ которомъ никто не назначенъ наслѣдникомъ но 
правиламъ гражданскаго права. 

249 Въ большинствѣ случаевъ употребляются по гражданско¬ 
му праву, слѣдующія формулы фидеикоммиссовъ: „требую, 
прошу, хочу, довѣряю44; каждое изъ этихъ словъ въ отдѣль¬ 

ности имѣетъ такую же силу, какь если бы всѣ были упо¬ 
треблены сообща. 

§ 248 = § 2. Д. еоа. Ср. Еріі. II. 7. рг. 

§ 249. = §3.1.2,24. 

бужденъ вопросъ объ ихъ юридическомъ значеніи. Трсбацій, призванный 
па совѣтъ императора, разрѣшилъ этотъ вопросъ въ положительномъ смы¬ 

слѣ, и самъ Августъ подалъ примѣръ точнаго исполненія такихъ фидеиком¬ 

миссовъ. Маркъ Антистій Лабсонъ, который держался относительно импе¬ 

ратора въ рядахъ оппозиціи, самъ оставилъ послѣ себя кодициллы, и съ того 
времени такія просьбы или фидеикоммиссы получили обязательную силу 
и правовую дѣйствительность наравнѣ съ отказами. 

*) Гушке: ѴегЬа аиіеш пііііа Йсіеіс. Ьаес гесіе шахіте іи пап евзе ѵісіеп- 

іиг. Здѣсь слово гесіе представляло для толкователей извѣстную трудность. 

Весіе слѣдуетъ понимать въ смыслѣ: согласно, съ правилами строгаго граж¬ 

данскаго права. Вѣроятно, первоначально фидеикоммиссъ требовалъ опредѣ¬ 

ленныхъ формулъ, выраженій: Лііеісошшіиеге Ьіз ѵсгЬіз роввшпив: Кодо9ре- 

Іо, ѵоіо, тап(1о} Аергесог, сиріоі ііуипдо. Бсзиіего циоцие е1 ітрего ѵегЬа иШе 
Гасіпоі Іі(1еісоштіѳзвт. Ксііщио ѵего иі соттепйо пиііаш ГкЗеісоттіѳзі ра- 

гіипі асііопет (Раиі IV. 1. 0). Еііат Ьос тойо. сиріо с/ев, оріо сіез, сгейо Іе <Іа- 
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250 Сит і^ііиг всгі/юегітиз: (ьѵсіѵз) тітіѵз некез 

езто, роззшпиз айісеге: косо те, ьѵсі тіті, ретооѵе 

А ТЕ, ѴТ СѴМ РКІМѴМ РОЗЗІЗ НЕКЕШТАТЕМ МЕАМ АШ- 

ке, саіо зеіо кеоэаз, кЕзтітѵАз. роззитиз аиіего еі 
(1с рагіе гезіііиепгіа го^аге; еі НЬегит езі иеі зиЬ соп- 

(Іісіопе иеі риге геі^иеге | ййеісоттізза, иеі ех (Ііе 
сегіа. 

251 Кевіііиіа аиіет ЬегеіШаІе із циі гезіііиіі піЬіІоті- 
пиз Ьегез регтапеі; із иего, циі гесіріі Ьегедііаіет, 
аЦиапйо ііегедіз Іосо езі, аіщиапйо іе^аіагіі1). 

252 ОНт аиіет пес Ьегесііз іосо егаі пес іедаіагіі, зе<1 ро- 
Ііиз етріогіз. Іипс епіт іп ши егаі еі сиі тезІіІиеЬаІиг 
Ьегесіііаз, пшшпо ипо еаш Ьегесіііаіет (Исіз саиза иепі- 

250 Итакъ, когда іш напишемъ: „Люцій Тицій да будетъ 
наслѣдникомъ", то мохемъ прибавить: „прошу тебя, Лю¬ 
цій Тицій, и требую отъ тебя, чтобы ты, какъ только бу¬ 
дешь въ состояніи принять наслѣдство, возстановилъ 
и возвратилъ бы его Каю Сею". Мы мохемъ такхе про¬ 
сить наслѣдника о передачѣ части, и отъ насъ зависитъ 
оставить фидеикоммиссы йодъ условіемъ или безусловно, 
или съ орибавленіѳмъ извѣстнаго срока. 

251 По иѳрѳдачѣ наслѣдства, передавшій тѣмъ но менѣе 
остается наслѣдникомъ, а принявшій наслѣдство считается 
то наслѣдникомъ, то ртказопринимателемъ. 

252 Нѣкогда онъ .не считался ни наслѣдникомъ, ни ле¬ 
гатаріемъ, а скорѣе покупателемъ. Ибо тогда было 
въ обычаѣ за одну монету продавать это наслѣд¬ 
ство мнимымъ образомъ тому, кому оно возвращалось. Тѣ 

§ 250 = § 2. 3. 2,23. 
§ 251 = § 3.3. еоа. 
8 252. Ср. Ь. 95. Б. де Іед. 3. 

Ыгит, Гкіеісоштіазаш ѳѳі (Ь. 115.Б. 30). ТЪеорЪ.ад.З. § І.де віп&.гоЬ. р.Л геіісіо 
(II. 25). 8ипІ аиіега ѵегЬа чиочие ад Гідеісошшівѳі чиідеш даНооеш аріа, 
рЛХкзта 81 табта Іѵ гсоХіЫа хаі еѵ до^огі. 

!) Такой фидеикоммиссъ, безъ сомнѣнія, юридически не былъ въ со¬ 

стояніи осуществить лежащую въ немъ цѣль. 
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ге1); еі циае зііриіаііопез іпіег (иепЛгіогет кегеЛШгв 
еі етріогет іпіегропі зоіепі еаейет іпіетропеЪапЫт іпіег) 

Ъегедет еі еит, . сиі гезІіІиеЬаІиг Ьегедііав, ід езі Ьос 
тосіо: Ьѳгеѳ ^иі(^ет зіірпІаЬаІиг аЬ ео сиі гезІіІиеЬаІиг 
Ьегедііаз, иі циі<Циі<] Ьегесіііагіо потіпе сопсіетпаіиз 
іиівзеі*), зіие циі<і аііаз Ьопа Яде дедізвеі, ео иогоіпе 
іпдетпізеззеі8), еі отпіпо зі циізсит ео Ъегедііагіо по- 

шіпѳ а^егеі, и* гесіе деГепдегеІиг; іііѳ иего циі гесіріеЬаІ 
Ьегедііаіет, іпиісет зІіриІаЪаІиг, иі зі циЫ ех Ьегедііа- 

іе ад Ьегедет региепіѳзѳі, ід віЬі гезіііиегеіиг, иі еііат 
раіегеіиг еит Ьегедііагіаз асііопез ргосигаіогіо аиі 
со^пііогіо потіпе ехечиі4). 

договорныя соглашенія, которыя обыкновенно соверша¬ 
лись между продаваемъ наслѣдства и его иокупателемъ, 

происходили и между наслѣдникомъ и тѣмъ, кому возвра¬ 
щалось наслѣдство, а имепно такимъ образомъ, что наслѣд¬ 
никъ (мнимый продавецъ наслѣдства), съ одной стороны 
стипуляціоннымъ образомъ выговорывалъ себѣ отъ того, 
кому возвращалось наслѣдство (покупателя), чтобы онъ, 
наслѣдникъ, не потериѣлъ убытка во всемъ томъ, къ упла¬ 
тѣ чего онъ былъ приговоренъ въ качествѣ наслѣдника, 
и что онъ далъ по чиотой совѣсти въ какомъ-либо другомъ 
случаѣ, и чтобы вообще былъ защищаемъ на основаніи 
закона, если кто-ниб. предъявитъ противъ него искъ по 
поводу наслѣдства; получающій наслѣдство, въ свою оче¬ 
редь, стяпулировалъ, чтобы ему воэвращено было все то, 
что пріобрѣлъ наслѣдникъ путемъ наслѣдства и чтобы 
могъ также пользоваться исками по наслѣдству въ каче¬ 
ствѣ повѣреннаго или представителя въ процессѣ. 

•) Эта мнимая сдѣлка была уже извѣстна и развита. 
*) Гушке читаетъ: Гиіваеі въ виду Ь. 2 # Ю. 20. I). 18, 4. Студемундъ: 

воіѵіввѳі. 
*) Другими словами фидеиконмиссарій былъ обязанъ гарантировать 

наслѣднику, ради этой долговой отвѣтственности, безубыточность (іпсіет- 
пііаа). 

4) Какъ при покупкѣ наслѣдства, такъ и здѣсь обязательства обѣихъ 
рторонъ должны были быть поставл&ы внѣ сомнѣнія и защищаемы цехо¬ 
вымъ порядкомъ. 
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235 8ей розІегіогіЬиз ІетрогіЬив ТгеЬеІІіо Махіто1) еі 
Аппаео 8епеса сопзиІіЬиз зепаіивсопвиііит Гасіит еѳІ> 
^ио саиіит еві, иі $і сиі Ьегедііав ех бсіеісогпгпіззі саи- 
ва гевіііиіа зіі, асііопез ^иае іиге сіиііі Ьегебі еі іп Ье- 
гейет сопреіегепі, (ет)еІіп еит сіагепіигсиі ехййеісош- 
тівво гевіііиіа евзеі Ьегебііаз. рег цио(і вепаіизсопзиі- 
Іит (іезіегипі іііае саиііопез іп изо ЬаЬегі. | ргаеіог 
ѳпіт иіііез асііопев еі еі іп еит ^иі гесеріі Ьегесіііаіет, 
циаѳі Ьегесіі еі іп Ьегесіет Лаге соеріі, еаечпе іп еЛісІо 
ргоропипіиг. 

254 8еЛ гиГвиз циіа ЬегеЛеѳ ѳсгіріі сит аиі Іоіат Ьѳге- 
Дііаіет аиі раепе Іоіат ріегитцпе гезіііиеге го^аЬап- 
Ъиг, аЛіге Ьегесіііаіет оЬ пиііит аиі тіпітит Іисгит 

253 Но въ позднѣйшее время, при консулахъ Требелліи 
Максимѣ и Аннеѣ Сенекѣ додано постановленіе сената, ко¬ 
торымъ опредѣлено, чтобы, если наслѣдство будетъ пере¬ 
дано по довѣренному порученію, иски, которые по граж¬ 
данскому праву принадлежатъ наслѣднику и противъ него, 
переходили бы къ тому и противъ того, кому наслѣдство 
передано на основаніи фидеикоммисса. Послѣ этого 
сенатскаго постановленія вышли изъ употребленія вы¬ 
шеупомянутыя стипуляціп (кауціи); ибо преторъ сталъ 
давать аналогичные иски тому и противъ того, кто полу¬ 
чилъ наслѣдство, какъ будто наслѣднику, и противъ не¬ 
го; эти иски иомѣщаются въ эдиктѣ. 

254 Но такъ какъ впослѣдствіи лица, назначенныя наслѣд¬ 
никами, когда ихъ просили передать или все наслѣдство, 
или только часть его, отказывались принять наслѣдство, 

§ 253 = § 4. Л. вод. 
§ 254 * § 5. Л. 2, 23. 

*) Зепаіизсогшіііит ТгеЬеШапит, вышедшее при Неронѣ (62 по Р. Хр.), 
опредѣлило, что универсальный фндеиконмиссъ производитъ всегда всеоб¬ 
щее преемство, что фиделкоммиссарій послѣ выдачи ему наслѣдства вступа¬ 
етъ вполнѣ въ положеніе васлѣднпка (Ьегебів Іосо), и что ему и противъ него 
по поводу переданнаго наслѣдства предостарляются иски, аналогичные искамъ 
наслѣдниками. Р, 36, 1. С. 6, 49), 
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гесизаЬапІ, аЦие оЬ ій ехІіпдиеЪапІиг ййеісотшізза, 
розіеа1) Ре^азо еі Риѳіопе (сопзиІіЬив)*) зепаіиз сеп- 
виіі, иі еі ^иі го^аіиз еззеі8) Ьегейііаіет гезіііиеге, 
ргоііиіе Іісегеі циагіат рагіет геііпеге, аЦие е Іе^е 
Гаісійіа іп Іе^аііз геііпеге4) сопсейііиг. ех зіп^иіів 
циоцие геЬиз ^иае рег ййеісоттІ8зит геііпсипіиг, еа- 
Йет геіепііо регтізза езі.5) рег циой вепаіизсопвииит 
ірзе {кегезУ) опега Ьегейііагіа зизііпеі. іііе аиіет циі 
ех ййеісоттіззо геііциат рагіет Ьегейііаііз гесіріі, 1е- 
^аіагіі рагііагіі Іосо езі, ій езі еіиз Іе&аіагіі сиі рагя Ьо- 
погит Іе^аіиг; ^иае зресіез Іе^аіі рагііііо иосаіиг, ^иіа 
сит Ьегейе Іе&аіагіиз рагіііиг Ьегейііаіет. ипйе еЯГес- 

котороѳ не представляло никакой выгоды, и такъ какъ по. 
этой причинѣ прекращались довѣренныя порученія, то при 
консулахъ Пѳгазѣ и Пузіонѣ сенатъ опредѣлилъ, чтобы 
лицо, которое обязано передать наслѣдство какъ фидѳи- 
коммиссъ, имѣло право удерживать четвертую часть, подоб • 
но тому какъ позволяется Фальцидіевымъ закономъ удер¬ 
живать часть отказовъ; такое же удержаніе дозволено так¬ 
же но отношенію къ отдѣльнымъ вещамъ, оставляемымъ 
посредствомъ фидеикоммисса. По этому сенатскому по¬ 
становленію самъ наслѣдникъ несетъ всѣ наслѣдственныя 
тягости, а тотъ, кто но фидеикоммиссу получалъ осталь¬ 
ную часть наслѣдства, разсматривался какъ частичный 
легатарій, т. е. такой (легатарій), коему отказывалась 
опредѣленная доля наслѣдственнаго имущества. Этотъ 
видъ отказа называется „дѣленіемъ44, потому что легата¬ 
рій дѣлитъ наслѣдство съ наслѣдникомъ. Отсюда нроизо- 

*) Студемундъ вставилъ передъ Ре&азо слово розіеа, которое мы на¬ 
ходимъ также въ Институціяхъ Юстиніана. 

*) Поправка на основаиіи § 5. 3. II. 23. 
*) Дюбоа читаетъ: годаіив ев*. 
4) Гефтеръ, Бэкингъ, Поленааръ защищаютъ іп Іедаіів геІіпеп<Іі8} но 

слово геііпеге мы встрѣчаемъ у Юстиніана. 
4) Фраза, начиняющаяся словами ех віпяиіів-реппівва ев* 

есть, вѣроятно, глосса. 
6) Почти всѣ издатели вставляютъ слово Ъегез, 
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Ішп езі, пі ^аае зоіепі зіірпіаііопез іпіег Ьегеёет еі 
рагііагіпт Іе^аіагіат іпіегропі, еаейет іпіегропапіиг іп¬ 
іег еит ^иі ех йгіеісоттіззі саива гесіріі Ьегедііаіет, 
еі Ьегесіет, і<1 езі иі еі Іисгига еі сіатпит Ьегесіііагіит 
ргогаіа рагіе іпіег еоз соттипе віі. 

255 Ег^о зіциіёеш поп ріиз ^иат йойгапіега | Ьегейііа- 
ііз зсгіріиз1) Ьегез го^аіив зіі гезіііиеге, Ішп ех ТгеЬеІ- 
Ііапо зепаіизсопзиііо гезіііиііиг Ьегейііаз, еі іп иігит- 
Чііе асііопез Ьегедііагіае рго гаіа рагіе (Іапіиг, іп Ьеге- 
(іеш циі(1еіп іиге сіиііі, іп еит иего циі гесіріі Ьегегіііа- 
іет, ех зепаіизсопзиііо ТгеЬѳІІіапо. ^иат^иат Ьегез 
еііат рго еа рагіе ^иат гезіііиіі, Ьегез регтапеі, еіцие 
еі іп еит воіііаеасііопев сопреіипі;вес! поп иііегіив опе- 

шло то, что тѣ ко стипуляціи, которыя обыкновенно за¬ 
ключаются между наслѣдникомъ и частичнымъ легата¬ 
ріемъ, имѣли мѣсто между тѣмъ, кто получалъ наслѣдство 
въ силу фидеикоммисса, и наслѣдникомъ, т. е. чтобы выго¬ 
да и убытокъ отъ наслѣдства были общія—соотвѣтственно 
долѣ каждаго. 

255 Слѣдовательно, если назначеннаго наслѣдника просили 
передать не болѣе какъ 3/4 наслѣдства, то, по Требелліапо* 
ву сеиатскому постановленію, наслѣдство возвращается 
и обѣимъ сторонамъ ирсдоставляются наслѣдственные 
иски, сообразно съ приходящеюся на каждаго частью, 
именно противъ наслѣдника ио гражданскому праву, а про¬ 
тивъ того, кто получаетъ наслѣдство,—ио Требелліанову 
сенатскому постановленію; впрочемъ, наслѣдникъ остается 
наслѣдникомъи той части, которую возвратилъ, и хотя ему 
и противъ него служатъ иски, направленные на все имуще¬ 
ство, однако слишкомъ большой отвѣтственности онъ не 

§ 255. = § 6. 5. еосі. 

*) Расснеръ: если назначеннаго наслѣдника пригласятъ передать не 
болѣе четвертой части наслѣдства. Терминъ (ІоЛгапв = 9 унцій, вообще 
три четверти имущества. 
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гаіиг пес иііегіиз ПН йапіиг асііопев, цаат арий еит 
сотгоойит Ьегейііаііз гетапеі. 

256 Аі ві ^иІ8 ріиз ^иат йойгапіет оеі еііат Іоіат Ье- 
гейііаіет гевіііавге го^аіив віі, Іосив еві Ре^авіапо ве- 
паіивсопвиііо. 

257 8е<2 ів ^иі ветѳі айіегіі Ьегейііаіет, ві тойо зиа 
иоіипіаіе айіегіі, віае геііпиегіі циагіат рагіет віие 
поіиегіі геііпеге, ірзе ппіиѳгза опега Ьегейііагіа вивіі- 
пе(; вес^пагіа циійеш іеіепіа цааві рагіів еі рго рагіе 
зііриіаііопез іпіегропі йеѣепі Іапн^иат ;іпІег рагііагіит 
Іе^аіагіит еі Ьегейет; ві иего Іоіат Ьегейііаіет гезіі- 
Іиегіі, ай ехетріит етрі&ѳ еі аепйііае Ьегейііаіів вііри- 
Іаііопев іпіегропепйае ѳопі. 

258 8еі еі гесивеі всгіріиѳ Ьегев айіге Ьегейііаіет оЬ ій 
циой йісаі еат віЬі зизресіат езве циаві йагоповат1), 

подвергается, и право ни искъ предоставляется ему въ 
такихъ размѣрахъ, которые не превышаютъ выгоды, по¬ 
лучаемой имъ отъ наслѣдства. 

256 Но если кого просили передать болѣе трехъ четвертей, 
или даже все наслѣдство, то тогда имѣло мѣсто ІІегазіапо- 
во сенатское постановленіе. 

257 Наслѣдникъ, разъ принявшій наслѣдство, если онъ 
только принялъ его по своей волѣ, подвергается всѣмъ 
наслѣдственнымъ тягостямъ, все равно, удержитъ ли онъ 
четвертую часть, или не пожелаетъ удержать. Но когда 
удержана четвертая часть, тогда слѣдуетъ заключить т. н. 
стипуляцію рагіів еі рго рагіе, какъ это бываетъ между 
частичнымъ отказопринимателемъ и наслѣдникомъ; при вы¬ 
дачѣ всего наслѣдства, примѣняются стипуляціи по образ¬ 
цу тѣхъ, которыя употреблялись при мнимой покупкѣ 
и продажѣ наслѣдства. 

258 Но если назначенный наслѣдникъ отказывается при¬ 
нять наслѣдство, ссылаясь на то, что оно для него убыточ- 

§ 266. Ср. Шр. XXV. 14. 
$ 267. = $ 6.1. сП. 
§ 268. Ср. ІЛр. XXV. 16. 

I; Дыдынскій, Словарь къ источникамъ Райскаго права вцЬ т. (Іатпогиі, 
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саиеіиг Р^азіапо зепаіизсопзиііо, иі (Іевкіегапіе ео сиі 
гезіііиеге годаіиз еві, іиззи | ргаеіогіз асіеаі еігезіііиаі, 
ргоіпсіецие еі еі іп ешп циі гесерегіі (Ьеге^ііаіеш )5 асііо- 
пев Депіиг, асіагізезі ех зепаіизсопзиііо ТгѳЬеШапо. ^ио 
сази пиіііз зІіриІаІіопіЬиз ориз езі, циіа ѳітиі еі Ьиіс 
^иі гѳзіііиіі зесигііаз <1аІиг, еі асііопев ЬегеМагіае 
еі еі іп еит ІгапзГегипІиг, ^иі гесерегіі Ьегеіііаіет1). 

259 N1511 аиіегп іпіегезі, иігит аі^иіз ех а$зе Ьегез іп- 
ѳіііиіиз аиі Іоіаш Ьегеіііаіет аиі рго рагіе гезіііиеге 
го§еІиг, ап ех рагіе Ьегез іпзіііиіиз аиі Іоіат еат 
рагіет аиі рагііз рагіет гезіііиеге го^еіиг; пат еі 
Ьос сази <1е циагіа рагіе іиз рагііз гаііо ех Ре^а- 
віапо зепаіизсопзиііо ЬаЬегі воіеі. 

260 Роіезі аиіет циівцио еііат гез зіп^иіаз рег Я<1еі- 

но и вредно; то Пѳгазіановымъ сенатскимъ постановле¬ 
ніемъ предписывается, чтобы наслѣдникъ по желанію фи- 
деикоимиссарія и по приказанію претора иринялъ и пере¬ 
далъ наслѣдство, и чтобы вслѣдствіе сего тому и противъ 
того, кто принялъ наслѣдство, предоставлены были иски 
согласно ‘ Требелліаеову сепатскому постановленію. Въ 
этомъ случаѣ нѣтъ надобности прибѣгать къ какимъ-ни¬ 
будь стипуляціямъ, такъ какъ одновременно дается обез¬ 

печеніе и тому, кто возвращаетъ наслѣдство, и перено¬ 
сятся наслѣдственные иски на того и противъ того, кто 
получилъ наслѣдство. 

259 Нѣтъ никакой разницы между тѣмъ, кого назначаютъ 
наслѣдникомъ для всего имущества, возлагая на него обя¬ 
занность передать все наслѣдство или часть его, и доле¬ 
вымъ наслѣдникомъ, котораго приглашаютъ возвратить 
всю часть, или часть доли, потому что и въ этомъ случаѣ 
слѣдуетъ наблюдать предписаніе Пегазіанова сенатскаго 
постановленія относительно четвертой части. 

260 Черезъ довѣренное порученіе можно также оставлять 

§ 259 = 8.Х еой. 
§ 260 = рг. X 2; 24. 

^ Аааревичъ$ Сметена римскаго права, р. 495. 
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сошшівзит геііпциегѳ^ иеіиі іипсішп Ьопгіпет иезіет 
аг^епіит ресипіат, еі иеі ірѳит Ііегейет го^аге, иі 
аіісиі гевіііиаі, иеі Іе^аіагіит, ^иат^1І8 а Іе&аіагіо Іе^а- 
гі поп розвіі. 

261 Нет роіеві поп зоіит ргоргіа Іевіаіогів гев регйДсі- 
соттіззит геі^иі, вей еііат Ьегейіз аиі Іе^аіагіі аиі 
сиіивІіЬеі аііегіиз. і^ие еііе^аіагіиѳ поп боіит іе еа ге 
го^агі роіезі, иі еат аіісиі гевіііиаі ^иае еі Іе^аіа віі1), 
зе(1 еііат сіе аііа, віие ірзіиз Іе^аіагіі зіие аііепа віі. Нос 
зоіит оЬзѳгиапйит еѳі, пе ріиз ^иІ8^иат го§еІиг аііів*) 
гезШиеге, чиат ірзе ех Іе8ІатепІо оервгіі; пат | циосі 
атрііиз еѳі, іпиіііііег геііпциііиг. 

262 Сиш аиіет аііепа гев рег йгіеісоттізвит геі^пі- 

отдѣльныя вещи, нпр. землю, раба, одежду, серебро, день¬ 
ги, и просить или самого наслѣдника, чтобы онъ воз¬ 
вратилъ вещь тому или другому, или легатарія, хотя по¬ 
слѣдняго нельзя обременять отказомъ. 

261 Равнымъ образомъ, черезъ фидѳикоммиссъ.можетъ быть 
оставлена не только собственная вещь завѣщателя, но 
также вещь наслѣдника или легатарія, или 'кого-либо дру¬ 
гого. Итлкъ можно просить легатарія не только иѳрѳдать 
кому-либо ту вещь, которая ему отказана, но и иную, со¬ 
ставляетъ ли она его собственность, или чужую. Слѣдуетъ 
только имѣть въ виду, чтобы никого не приглашали пе¬ 
редать кому-либо болѣе, чѣмъ самъ онъ иолучилъ но за¬ 
вѣщанію. Ибо требованіе, превышающее размѣры завѣ¬ 
щаннаго, не нринимается въ разсчетъ. » 

262 Когда чужая вещь оставляется чрезъ довѣренное пору- 

§ 261 = § 1. X еоб. 

§ 262. = § 1. 3. ео<1. 

*) Къ откаэу примѣнялось положеніе; а Іедаіагіо Іѳдагі поп роіеві, 
т. е. легатарія нельвя обременятъ откавомъ; по это запрещеніе не касалось 
фиденкоммпсса. 

*) До Студемунда читали согласно съ Іпві. II. 24 § Г. аіісиі. 
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іиг, песеззс езі еі ^иі го^аіиз езі, аиі" ірват гейігаеге 
еі ргаезіаге,.аиі аезіітаііопеш еіиз зоіиеге, вісаі іиѵіз 

езі зі рег Йатпаііопет аііепа гез Іе^аіа зіі. зипі іатеп 
цпі риіапі, зі гет рег ййеісоттіззит геіісіаш Йотіпиз 
поп иепйаі, ехііп^иі Йсіеісоштіззит^ зе(1 аііат еззесаи- 
ваш рег йатпаііопет Іе^аіі. 

263 ЬіЬегіаз циоцие зепіо рег ййеісоттіззит йагі роі- 
езі, иі иеі Ьегез го^еіиг тапитіііеге иеі Іе^аіагіиз. 

264 іпіегезі, иігит <1е зио ргоргіо зегио іезіаіог го- 
{*е1, ап Йе ео ^ш ірзіиз Ьегейіз аиі Іедаіътп иеі еііат 
ехігапеі зіі. 

265 Ііщие еі аііепиз вегиия гейіті еі шапитіііі йеЬеі. 
^иой$і сіотіпиз еит поп иеп&аі, запе ехііпдиііиг Дер¬ 

неніе, то фидуціарный наслѣдникъ обязанъ или ее самое 
куппть и выдать, или заплатить цѣну ея, какъ это имѣетъ 
мѣсто въ томъ случаѣ, когда чужая вещь была отказана 
посредствомъ присужденія. Нѣкоторые юристы однако 
полагаютъ, что фидеикоммиссъ недѣйствителенъ, если соб¬ 
ственникъ не продастъ вещи, оставленной но довѣренно¬ 
му порученію; но другое имѣетъ мѣсто при отказѣ, остав¬ 
ленномъ посредствомъ присужденія. 

263 Посредствомъ довѣреннаго порученія можно также да¬ 
ровать свободу рабу, прося наслѣдника или легатарія 
отпустить его на волю. 

264 При этомъ все равно, проситъ ли завѣщатель о своемъ 
собственномъ рабѣ, или о принадлежащемъ самому на¬ 
слѣднику, или легатарію, или даже постороннему лицу. 

265 Такимъ образомъ и чужаго раба слѣдуетъ выкупить 
и отпустить на волю, а если господинъ не продастъ его, 
то яспо, что свобода, дарованная посредствомъ фидеиком- 

§ 263—267. Ср. СаЗ. II, § 185-190 = § 2. Л. еосі. 
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соттівватіа ІгЬегІав, циіа Нос сави ргеііі сошрпі&ііо 
пиііа іоіегиепіГ). 

266 (}ш аиіет ех ббеісошшівво тапптіиііаг, поп Іевіа- 
Іогів йі ІіЬегіив, еііатві Івзіаіогів вегииз /иегіі*), вей етз 
циі тапитііііі. 

267 Аі цйі ёігесіо Іевіатепіо ІіЬег евве іиЬеіиг, иеіпі Ьос 
тойо: зтіснѵз $екѵѵ8 (меѵз)1) ывек е5то,м^ Ьос: $ті- 

СНѴМ 5ЕКѴѴМ МЕѴМ ЫВЕКѴМ Е85Е ІѴВЕО, Ів ІрвІив ІввШй- 

ГІ8ЙІ ІіЬегІив. пес аііив иііпв бігесіо ех іевіатепіо НЬег- 
Іаіет ЬаЬсге роіеві, ^иат циі иІт}ие Іетроге Іезіаіо- 
гів ех іиге ОиігШит /иегіі, еі цио /асегеі іѳвіатепіпт 
еі цио щогегеіиг. | 

268 МиНит аиіеш4) Шетпі еа чиае рег бёеісоттіввит 
геітшаіиг, аЬ Ыз ^оае Йігесіо іиге Іе&апіог. 

мисса уничтожается, такъ какъ въ этомъ случаѣ цѣна 
какъ разъ не можетъ быть опредѣлена. 

266 Кто отпускается на волю на основаніи фидеикоммнсса, 
тотъ дѣлается вольноотпущенникомъ не завѣщателя, хотя 
бы рабъ былъ его собственностью, но того, кто отпус¬ 
каетъ его на волю. 

267 Напротивъ того, кто получаетъ свободу прямо по завѣ¬ 
щанію, нор. слѣдующимъ образомъ: „мой рабъ Стихъ 
пусть будетъ свободенъ", или такъ: „приказываю моему 
рабу Стиху быть свободнымъ", тотъ дѣлается вольноотпу¬ 
щенникомъ самого завѣщателя; получить свободу прямо 
по завѣщанію иѳможѳтъ никто другой кромѣ того, кто при¬ 
надлежалъ завѣщателю по квиритсвому праву и во время 
составленія завѣщанія, ивъмоментъ смерти наслѣдодателя. 

268 Во многихъ отношеніяхъ отличается отказъ въ силу 
фидецкоммисса отъ отказа, прямо оставленнаго. 

§ 268. Ср. Ери. И. 7. 9 8. § 284. ' 

>) Гешенъ: вале ехііараііиг ІіЬегідв чиіа рго ІіЬвгШе ргеШ сотроіагіо 
ппііа Іпіегѵеоіі. Студемундъ вставилъ вмѣсто рго ІіЬегіаіѳ — Ьос сави, въ 
противуположность другимъ отжаваннымъ чужимъ вещамъ, о которыхъ идетъ 
рѣчь въ прѳдъидущихъ §§. 

я) Въ Инст. Юст.: віі. 
’) Нѣкоторые (Студ.) прибавляютъ: теля. 
4) Бэкиніъ читалъ: ^иіЬа8 тойів. 
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269 Кат ессе рег йдеісоготіззит еііат апіе Ьѳгедіз 
(ітШиііопет) геііпциі роіезі; сит аій^иіп Іе^аіит іез- 
ІатепЬі іпіЙо «іаіит іпиіііе віі1). 

270 Кет іпіевіаіде тогііигиз роіезі аЬ ео ад циет Ьопа 
ѳіив регііпѳпі, Шеісоттгззит аіісиі геі^иеге; сит 
а1іск|иіп аЬ ео Іе^агі поп розвіі. 

270а Ііет ІедаШт, соііейііз гѳіісітп поп аіііег иаіёі, 
циат ві а ІевСаіоге сопйгтаіі іиегіпі, ід еві піві іп Іез* 
іатепіо саиепі іевіаіог, иі цаідциісі іп содісііііз всгір- 
вегіі, ід гаіит віі; йдеісогатізвит пего еііат поп соп- 
Лгтаііз сосіісіііів геі^иі роіезі. 

271 Ііет а Іе^аіагіо Іе&агі поп роіезі; зед Йдеісоттіз- 

269 Посредствомъ фидеивоммисса нор. можно оставлять да¬ 
же до назначенія наслѣдника, между тѣмъ отказъ, оста¬ 
вленный въ началѣ завѣщанія, недѣйствителенъ. 

270 Точно также, имѣющій умереть безъ завѣщанія можетъ 
‘оставить въ пользу кого-либо фидѳикомииссъ тому, кому 
будетъ принадлежать имущество умирающаго, между 
тѣмъ какъ отказывать онъ не можетъ. 

270а Точно также отказъ, оставленный въ кодициллахъ, толь¬ 
ко въ томъ случаѣ имѣетъ значеніе, когда эти дополни¬ 
тельные акты будутъ утверждены завѣщателемъ, т. е. 
если онъ въ завѣщаніи сдѣлаетъ оговорку, что должно 
имѣть законную силу все то, что онъ постановляетъ въ 
кодициллахъ; между тѣмъ фидѳикомииссъ можетъ быть 
назначенъ въ дополнительныхъ актахъ, не утвержденныхъ 
даже завѣщаніемъ. 

271 Равнымъ образомъ легатарія нельзя обременять отка¬ 
зомъ, но можно на него возложить обязанность исполнить 

$ 269. Ср. ОД. II. 229. Шр. XXV. 8. 
$ 270. Ср. § 10 3. 2,23. 
§ 270а. Ср. Рапі, IV. 1. $ 10 в 1- -I. 2,26. 
$ 271. Ср. $$ 260.261. 

*) Возстановленіе текста этого $. представило квого затрудненій; 
всѣ попытки оказываются неудовлетворительными, нѣкоторые толкователи 
какъ Гефаир*, Нелла, Ноленааръ, даже не рѣшились возстановить рукопис¬ 
ное чтеніе. Ны приняли редакцію Гушке, какъ единственно умѣстную. 
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&шп геііпциі роіеві. циіп еііат аЬ ео чік^ие сиі рег 
ййеісоттібвит геііі^иітив, гигвиз аііі рег йсіеісот- 
тіззіип геііпциеге ров^итив*. 

272 Нет 8епю аііепо сіігесіо НЬегІаз Дагі поп роіезі; 
вей рег Гкіеісоттіввііт роіеві. 

273 Пет сосіісіііів пето Ьегев іпвШиі роіеві печие ехЬе- 
гесіагі, цаатиіз Іезіатепіо сбпйгтаіі віпі. аі І8 чиі Іев- 
Іатепіо Ьегев іпзіііиіив еві, роіеві сойісііііз го^агі, иі 
еат Ьегесіііаіет аііі Іоіат иеі ех рагіе гевіііиаі, ^иатиІ8 
Іезіатепіо соДісіІІі сопйгтаіі поп віпі. | 

274 Иет тиііег ^иае аЬ ео ^иі сепіит тіііа аегіз сеп- 
8из еві, рег Іс^ет Ѵосопіат1) Ьегев іпзіііиі поп роіеві, 

фидеикомми^съ. Мало того, исиолненіе фндеикоммисса въ 
отношеніи другого мы можемъ поручить даже тому, кому 
мы оставляемъ посредствомъ довѣреннаго порученія. 

272 Точно также нельзя чужому рабу даровать свободу не¬ 
посредственно (па основаніи отказа), но можно ее дать 
черезъ фидеикоммиссъ. 

273 Равнымъ образомъ нельзя въ дополнительныхъ актахъ 
завѣщанія никого ни назначать наслѣдникомъ, ни лишать 
наслѣдства, хотя бы эти кодициллы были утверждены за¬ 
вѣщаніемъ. Но наслѣдника, назначеннаго въ завѣщаніи, 
можно въ кодициллахъ просить, чтобы онъ передалъ на¬ 
слѣдство другому—все или часть его, хотя бы эти ко¬ 
дициллы не были подтверждены завѣщаніемъ. 

274 Точно также женщина не можетъ но закону Воконія на¬ 
слѣдовать послѣ того, котораго имущество оцѣнено въ 

§ 272. Ср. § 2. 3. 2, 24. 
§273. Ср. Шр. XXV, 11. 
§ 274. Ср. Сіе. Ѵегг. И, 1. с. 42. СеП. VII, 13. ХѴІГ, 6. XX. 1. 

*) Законъ доданный въ 585 г. а. и. с., предписывалъ не отказывать 
одному лицу болѣе того, что оставляется самому наслѣднику: пс сиі ріиз 1е- 
даіогит потіис тогіізѵе саиза сареге Ііссгеі, чиат Ьегейѳв сарсгеиі (Оа). II. 
226). Дѣйствіе Поконіева закона отмѣинлъ въ 714 году законъ Фальцидія 
(Оіу. II. 227). Кромѣ того, но Іех Ѵосопіа женщины не могли наслѣдовать 
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Іатеп йёеісоттіззо геіісіат зіЬі Ъегесіііаіет сареге 
роіезі. 

275 Ьаііпі ^ао^ие циі Ьегейііаіез Іе^а^ие сіігесіо іиге 
Іе^е Іипіа сареге ргоЬіЬепІиг, ех Гі<1еісоттІ880 сареге 
роззипі. 

276 Нет сит вепаіизсопзиііо1) ргоЬіЬіІит зіі ргоргіит 
зегиит тіпогет аппів ххх ІіЬегит еі Ьегейет іпзіііие- 
ге, ріегізчие ріасеі роззе поз іиЬеге ІіЬегит еззе, сит 
аппогит ххх егі(, еі го^аге иі Іипс ПН гевіііиаіиг Ье- 
гесіііаз. 

277 Нет ^иатиІ8 поп (роттиз) розі тогіет еіиз циі 

100,000 ассовъ, но можетъ иріобрѣтать наслѣдство въ си¬ 
лу фидеикоммисса. 

275 Также и Латиняне, которымъ законъ Юнія запрещаетъ 
прямо пріобрѣтать наслѣдство и отказъ, могутъ таковыя 
пріобрѣтать посредствомъ фидеикоммисса. 

276 Такъ какъ сенатскоо постановленіе запрещаетъ даро¬ 
вать свободу рабу, не достигшему 30 лѣтъ, и назначать 
его наелЬдпикомі>, то многіе юристы полагаютъ, что 
мы можемъ сдѣлать раба свободнымъ, когда- достигаетъ 
30 лѣтняго возраста, и оросить, чтобы ему передали на¬ 

слѣдство. 
277 Хотя мы не можемъ *) нашему наслѣднику, въ случаѣ 

§ 275. Ср. Шр. XXV, 7. XXII, 3. 
§ 276. Ср. Ь. 29. Б. 34, 5. ІЛр. XXII, 8. 
§ 277. Ср. Еріі. II, 7. § 8. 

послѣ того, цпі сепіиш тіііа аегіз сепзиа вяі (0&1. II. 274). Позднѣе, во 
время республики, соглясно толкованію, которое давали упомянутому зако¬ 
ну, гаііопе Ѵосовіа прививались къ наслѣдованію безъ завѣщанія (по древ¬ 
нему Цивильному праву) во второмъ классѣ изъ агнатовъ женскаго пола 
только зогогев сопзапяиіпеае, агнатскія сестри. Ср. С'авинъи, йЬег (Не 
Іех Ѵосопіа (ѴегтізсЫе ЗсЬгіПоп I. р. 407. 1820). Гассе, виг Іех Ѵосопіа. Вах- 

офене, біе Іех Ѵосопіі. 1843. Ватеровъ, иЬег (Не Іех Ѵосопіа. 1863. Кане 
2пг (ЗезсМсЫе бее гбш. РгаоепегЬгесЬІв. 1884. 

*) Гешене и вслѣдъ ея нимъ Но.хенааре полагали, что въ текстѣ, вѣро¬ 
ятно, стояло Ісде Асііа 8епііа. Ляхмане и Гушке (ВеНга^е) защищаютъ: іепаіиз- 

соптііо. 
*) По мнѣнію Расснера: л»ы «* прель назначать на ею мѣсто насл*ьб- 

никомъ другою—но это не согласно съ контекстомъ. 

Инст. Гая. 
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поЫз Ьегез ѳхіііегіі, аііит іп Іосига еіив Ьвгейет іпзіі- 
Іиеге, Іатеп роззитиз еит го^аге, иі спт тогіеіиг, 
аііі еат Ьегейііаіот Іоіаш иеі ех рагіе гевіііиаі. еі циіа 
розі тогіет ^ио^ие Ьегесііе ййеісоттіззит дагі роіезі, 
ійет еГйсеге роззитиз еі ві Назспрвелтив: сѵм тітіѵз 

НЕКЕЗ МЕѴЗ МОКТѴѴЗ ЕКІТ, ѴОЬО НЕКЕОІТАТЕМ МЕАМ 

аб рѵвілѵм меѵіѵм ректжеке. иігоцие аиіет тойо, 
іат Ьос ^иат іііо, Тіііиз Ьегейет зиит ‘ оЫі^аІиш ге- 
Ііпяиіі сіе ййеісоттіззо гезіііиепйо. 

278 Ргаеіегеа Іе^аіа (рег) Гогтиіат реіішиз; ййеісоттіз- 
за иего Котае циійеш ари(і сопзиіет иеі арий еит 
ргаеіогет циі ргаесірие Йе Гійеісоттіззіз іиз Йісіі, 
реі^иітиг, іп ргоиіпсііз иего арий ргаевійет рго- 
иіпсіае. 

279 Нет йе Гійеісоттіззіз зетрег | іп игЬе іиз йісііиг; 
Йе 1е#аІІ8 иего, сит гее а^ипіиг. 

его смерти, подыазначать другого преемника, однако мы 
въ правѣ просить наслѣдника, чтобы онъ передалъ на¬ 
слѣдство другому—все или часть его, когда будетъ уми¬ 
рать; а такъ какъ и послѣ смерти наслѣдника можно на¬ 
значать довѣренное порученіе, то мы можемъ достигнуть 
того же, если напишемъ: „когда наслѣдникъ мой Тк- 
цій умретъ, то н хочу, чтобы наслѣдство мое принадлежа¬ 
ло Публію Мевію“. Въ обоихъ случаяхъ, т. е. какъ въ 
первомъ, какъ и во второмъ на наслѣдника Тиція возлага¬ 

ется обязанность, выполнить фидеикоммиссъ. 

278 Кромѣ того для осуществленія отказа требуется опре¬ 
дѣленная исковая формула; фидеикоммиосовъ же мы мо¬ 
жемъ потребовать въ Римѣ передъ консуломъ, или у того 
претора, который занимается довѣренными порученіями; 
въ провинціяхъ же—у намѣстника. 

279 Равнымъ образомъ, завѣщательныя распоряженія въ ви¬ 
дѣ фидеипоммисса обсуждаются въ Римѣ во всякое вре¬ 
мя; отказы же—въ дни судебныхъ засѣданій. 

§ 278. Ср. Шр. XXV. 12. 
§ 279. Ср. Иітшсгп. Сіѵііргос. § 128. 
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280 Пет Гійеісоттібзогит изиг&е еі Лгисіиз (іеЬепІиг1), 
бі пикіо тогат боіиііопіз Гесегіі чиі бсіеісоттіббит Де- 
ЬеЬН; Іедоіошт него изигае поп (ІеЬепІііг; і(Цие ге- 
бсгіріо (ііиі Наіігіапі зі^пійсаіиг. 6 с іо Іатеп Іиііапо 
ріасиіззе, іп ео Іе&аіо ^ио<1 зіпепбі тосіо геііпдиііиг, 
і(іет іигіб еббе диосі іп Ясіеісоттібзіб; ^^1ат зепіеп- 
Ііат еі Ьіз ІетрогіЬиз та^із орііпеге иігіео. 

281 Пет Іе^аіа Огаеее бсгіріа поп иаіепі; іійеісоттізза 
иего иаірпі. 

282 Пет бі Іе&аіпт рег Датпаііопет геіісіит Ьегез іп- 
Гійеіиг, іп Диріит сит ео а^ііиг; Гпіеісоттіббі него по- 
тіпе ветрег іп зітріит регбесиііо ебі. 

283 Нет (дшкі) чиізчие ех Гкіеісоттіббо ріиз йеЬіІо 

280 Лица, которыя въ опредѣленное время не возвращали 
фидеикоммиссарнаго наслѣдства, обязаны были платить 
проценты за время просрочки и выдать плоды; отъ отка¬ 
зовъ не требуется процентовъ; такъ опредѣляетъ ре¬ 
скриптъ императора Адріана. Однако, мнѣ извѣстно, что 
но мнѣнію Юліана при отказахъ, оставленныхъ позволи¬ 
тельнымъ образомъ, соблюдался такой же законный поря¬ 
докъ, какой и при фидеикоммиссахъ; мнѣніе это раздѣля¬ 
етъ теперь большинство юристовъ. 

281 Равнымъ образомъ отказы, написанные по гречески, 
не имѣютъ значенія, фидѳикоммиссы же дѣйствительны. 

282 Кромѣ того, если наслѣдпикъ отрицаетъ отказъ, назпа- 
ченпый посредствомъ присужденія, то взыскивается съ 
него двойной штрафъ. Взысканіе же по фидепкоммиссу 
всегда бываетъ простое. 

283 Равнымъ образомъ каждый можетъ требовать возврата 
того, что на основаніи фидоикоммисса уплачено имъ по 

§ 280. Ср. Еріе. и, 7. § 8. 
§281. Ср. Шр. XXV, 9. 
§ 282. Ср. О*]. IV, 9.171. 
§ 283. Ср. ІЛр. XXIV, 33. 

*) Верит*, Рапбгкіеп (р. 761): паеЪ еіп^еігѳіепет Ѵеггпк (замедленіе) 
ЪаЯеі бег Еібпсіаг Гиг яНсп бсііасіеп, иатепПіск аисЬ Шг беп Егваіг аііег 
РгйсЬіе. 
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рег еггогѳш зоіиегіі, гѳреіеге роіезі; а( і<і діккі ех саа¬ 
за Гаіза рег сіатпаііопет Іедаіі ріиз (іеЬіІо зоіиіит зіі, 
гереіі поп роіезі. і4ет зсііісеі іогіз езі <1еа) ео (Іе&аіо) 
^ио<1 поп (іеЬіІит иеі ех Ьас иеі ех іііа саива рег ѳггогет 
зоіиіит Гаегіі.*) 

284 Егапі еііат аііае (Мегепііае, циае пипс поп зипі. 

285 Ш ессе реге^гіпі роіегапі Гкіегсоттізза сарещ еі 
Геге3) Ьаес йііі огі^о Іісіегсоттіззогмш.4) ве<1 розіеа кі 
ргоЬіЪіІит езі; еі пипс ех огаііопе гііиі Насігіапі зепа- 

ошибкѣ въ размѣрахъ, превышающихъ слѣдуемое. Но не 
можетъ быть требуемо обратно то, что по ошибкѣ упла¬ 
чено въ размѣрахъ, превышающихъ слѣдуемое но отказу 
посредствомъ присужденіе. То же самое касается н от¬ 
казанной суммы, которая была уплачена ошибочно на 
томъ или другомъ основаніи, хотя ея и не слѣдовало 
платить. 

284. Были также другія различія, которыхъ теперь нѣтъ. 

285 Такъ нпр. иностранцы могли пріобрѣтать фидѳиком- 
миссы, и это обстоятельство содѣйствовало вообще 
юридическому признанію фидеикомиссовъ. Но затѣмъ 
они вышли изъ употребленія, и теперь по сенатскому 

§ 284. Ср. § 268. 
§ 285. Ср. ТЬеорЬ. II. 23. § 1. 

') Бэусингъ читаетъ: де ѳодет Іѳ&аіо. Гушке; дѳ воіідо. Поленаары 
де ео Іе&аіо (Ірво). 

*) Редакторъ русскаго перевода находится въ полномъ противорѣчіи 
съ латинскимъ текстомъ, передавая конецъ 283 § — словами: такой хе точно 
законъ существуетъ о всякой денежной суммѣ (здѣсь только идетъ рѣчь 
о денежной суммѣ, которая есть предметомъ отказа), которая была уплачена 
ошибочно. 

*) Поленааръ предлагаетъ: йдеісошгаівва сареге еі Гегге, Ьаес ГиІІ —. 

4) Фидеикоммиссъ открывалъ возможность наслѣдованія послѣ рим¬ 
скихъ гражданъ такимъ лицамъ, которыя не обладали для того должною пра¬ 
воспособностью; перегрины занимали первое мѣсто среди этихъ лицъ. 
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Іизсопзиііит Гасіиш езі, іи еа Айегсотпизза Азсо иіпсіі- 
сагепіиг. 

286 Саеіібез1) | ^ао^ие чиі рег Іе&ет Іиііаш3) ЬегеАі- 
Іаіез Іе^а^ие сареге ргоЬіЬепІиг, оііт Абеісоттізва 
иЫеЬапІиг сареге роззе. 

286а Нет огЬі чиі рег Іе^ет Раріат оЬ і(і сЩо<1 ІіЬегоз' 
поп ЬаЬеЬапі5) бітібіаз рагіез ЬегеАіІаіит Іе^аіогипцие 
репіипі, оііт зоііба Лсіеісоттізза иіАеЬапІиг сареге 
роззе. зе<1 розіѳа зепаІизсопзпЦо Ре^азіапо ргоіпёе Гкіеі- 
соттізза ці^ие ас Іе^аіа Ьегеёкаіезцие сареге роз- 
ее4) ргоЫЬШ зипі; еа^ие ігапзіаіа зипіагіеоз циі (іп ео) 
Іезіатепіо ІіЬегоз ЬаЪѳпІ, апі зі пиііиз5) ІіЬегоз. ЬаЬеЬіІ, 

постановленію императора Адріана эти фидеикомыисоы 
идутъ въ пользу казны. 

286 Также холостые, которымъ запрещено но закону Паиін 
пріобрѣтать но завѣщанію наслѣдства и отказы, нѣкогда, 
какъ кажется, могли получать фидеикоммиссы. 

286а Равнымъ образомъ бездѣтные, которые по закону Па- 
пія теряютъ половину наслѣдства и отказовъ за то, что 
не имѣютъ дѣтей, нѣкогда, какъ кажется, могли получать 
все имущество въ формѣ фидеикоммисса. Но затѣмъ Пега- 
зіевымъ сенатскимъ постановленіемъ имъ запрещено было 
пріобрѣтать какъ фидеикоммиссы, такъ и отказы и на¬ 

слѣдства; фидеикоммиссы переходили къ тѣмъ въ завѣща¬ 
ніи уиомянутымъ лицамъ, которыя имѣютъ дѣтей, а если 
никто изъ наслѣдниковъ ихъ не будетъ имѣть, то фидеи- 

§ 286. Ср. §§ 111.144.150. 206. 207. 
§ 286». Ср. § 254. 

*) Пыла пишетъ: соеІіЪез. 
3) Сайисагіа. II. Ш. 144. 150. 286. 

г) „оЪ ій яаой ІіЬегоз поп ЬаЪеЪапІ“ слѣдуетъ считать глоссою. 
Нѣкоторые (Тушке) читаютъ КаЪепІ. 

4) Нѣкоторые юристы исключаютъ слово ровде и вставляютъ рго 
аешіаве. Тушке пишетъ въ примѣчаніяхъ: саеІіЬеа ошпіпо, огЬі. По нашему 
слово рояле здѣсь нелишне. 

*) Дюбоа читаетъ: ві пцПоѳ ІіЬегоз ЬаЬеЪипі, 
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асі рориіит, зісиіі іигіз ееі іп Іе^аііз еі іп ЬегебіІаІіЬиб, 
циае еайет аиі вішііі ех саиба сасіиса Гіипі.1) 

287 Кею оііш іпсегіае регзопае иеі роьіито аііепо реѵ 
Меісоттіззига геііпциі роіегаі, циатиіз пецие Ііегез 
іпзіііиі печие Іе^агі еі роззеі*); зе(і зепаКівсопэиНо дио<1 
аисіоге сіімо ІІ&сІгіапо Гасіига еві, і<іет іп Шеісоштіз- 
біб ^ио(і іп Іе^яііб ЬегсгііІаІіЬизцие сопзіііиіит еѳі. 

288 Кет роепае потіпе іат поп сіиЬііаіиг пес рег Гкіеі- 
соттіззит циісіет геіі^иі роззе. 

289 8есІ чиатиів іп тиіііз іигіз раПіЬиз Іоп&е Іаііог 
саива зіі Лгіеісоттібзогит циат еогит циае (Іігесіо 

коммпссы дѣлаются собственностью римскаго народа, 
какъ это имѣло мѣсто ири отказахъ и наслѣдствахъ, ко¬ 
торыя дѣлались выморочными на такомъ же, или подоб¬ 
номъ основаніи. 

287 Равнымъ образомъ нѣкогда можно было оставлять фи- 
деикоммиссъ неизвѣстному лицу или чужому, рождающе¬ 
муся послѣ смерти отца, хотя нельзя было его назначать 
ни наслѣдникомъ, пи легатаріемъ; по сенатскому постано¬ 
вленію, изданному по указу императора Адріана, отно¬ 
сительно фидеикоммиссовъ рѣшено то же самое, что и от¬ 
носительно отказовъ и наслѣдствъ*). 

288 Точно также не подлежитъ сомнѣнію, что нельзя оста¬ 
влять что-либо но фидсикоммиссу йодъ предлогомъ нака¬ 

занія. 
289. И хотя во многихъ правоотношеніяхъ кругъ примѣне¬ 

нія фидеикоммиссовъ гораздо обширнѣе, чѣмъ прямыхъ 

§ 287. Ср.ІЛр.ХХѴ. 13. 

§ 288. Ср. ІЛр. 1. с. 

§ 289. Ср. Са]. I. 149. Ь. 7. 33. Б. 26, 2. Ь. 1.1). 26, 3. 

*) У Гушке словами аі іп ЬегесШаШшз прекращается § 286а, и слѣ¬ 

дующій § начинается словами: сшпцие еабет аиі вішііі ех саива Нет оііт еіс. 

Мы приняли новую редакцію Студемунда. 

3) Гушке’. роаяіі. 

*) Въ результатѣ такихъ уравнивающихъ положеній римскіе юристы 
справедливо могли сказать: рег ошпіа ехаециаіа ѳппі Іедоіа 6(1еіооштІ8вІе 
(Гг- 1. и. 30 (1)). 
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геііпсшііиг, іп циіЬиз^аш Іапіитсіет иаіеапі, Іатпеп 
Іиіог поп аіііег іезіатепіо Йагі роіезі ^иат йігесіо, 
иеіиіі Ьос тосіо: ывекіз меіз тітіѵз тѵток езто, иеі 
ііа: ілвЕкіз МЕ15 тГтіѵм тѵтокем бо; рег Шеісот- 
тіззит него (іагі1) поп роіезі. 

завѣщательныхъ распоряженій, и хотя .въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ фидеикоммиссы имѣютъ такое же самое значеніе, 
однако опекунъ можетъ быть назначенъ въ завѣщаніи 
только прямо, нпр. слѣдующимъ образомъ: „да будетъ Ти- 
цій опекуномъ моихъ дѣтейили такъ: „назначаю опеку¬ 
номъ моихъ дѣтей Тиціни, но нельзя его назначить на осно¬ 
ваніи фидеикоммисса. 

*) Дюбса: дагі ѵего. 
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ШШШГОДОМ САП С0ММЕМТАКШ8 III. 

1 Іпіезіаіотт кегейііаіез х) (ех) Іеде XII іаЬиІагит 
річтит аЛ виоз *) кегеЛез рег&пепі. 

2 8иі аиіет кегеіез ехізіхтапіит ІіЬегі диі гп роіезіаіе 
тогіепЫз /иегипі, иеіиіі рііш /іііаие, пероз перНзие (ех 
#Ііо), ргопероз ргоперНзие ех пероіе /іііо паіо ргодпаіиз 

1 Наслѣдства умершихъ безъ завѣщаніи принадлежатъ, 

по закону XII таблицъ, во Первыхъ „своимъ** (ближай¬ 
шимъ) наслѣдникамъ. 

2 „Своими44 же наслѣдниками считаются тѣ дѣти, ко¬ 
торыя состояли подъ властью наслѣдодателя (до са¬ 
мой его смерти), какъ н'пр. сынъ или дочь, внукъ и внуч¬ 
ка отъ сына, правнукъ и правнучка, рожденный или 

§ 1 = § 1. I. <1е Ьегеб. ц. аЬ ші. (3,1). Ср. ЕріІ. 2, 8 рг. ІЛр. 26, I. Соііаі. 16 
3. § 3. Іеде хп ІаЪ.] ср. Бігкеео 5, 4. 8сЪбИ р. 128. 

§ 2 = § 2.1. еоб. Ср. Еріі. Шр. 11. сс. СоНаі. 16, 3. §§ 4. 8. 

х) Ср. ОШску НегтепеіШвсЬ-еуеІетаіівсЬе Егогіегпп^ бег ЬеЬгс ѵоп 
бег ІпіеѳіаІегМоІде иасЬ беп Огиибеаігеп бее аКегеп ипб пѳиегеп готіесЬеп 
ВесЫе. 2 иод. 1822. Ноззкігі, Еііііеііуи^ іп бае ЕгЬгесЬі ипб иагаіеііипз бея 
депгеп ІпІеяШ-ЕгЪгесЪія Ъеяопбегз пасЬ гошіясЬеп С^иеііеп. 1831. АпиШіу 1а- 

ІееОД-ЕгМоІде въ ДѴеІеке ВссЬЫехісои Т. 5. 1844 р. 668—700. Его же Ое- 

яапішеПи СіѵіІівІіасЬе ЗсЬНЛеп. Т. 2. 1873. р. 31—65. Зскігтег, ІІаікІЬіи Іі 
бее готіясЪеи ЕгЪгесМв. 1863. р. 125—297. Веіоди, Ьа яиссенніопв Іс^іМта 
еіибіаіа пеііе /опіі беі бігіНо гошапо ргесебиіа ба ип чиабго еіогісо ниі бігіМо 
егебііагіо апіегіоге а ОіизО піано. 1879. Аларевичъ, Система римскаго права, 

р 401. 

*) Ср. ПомІІиЗу Соттепі. НЬг. VII сар. 2 § 13. Сиіасіиз, Соіпт. !п ІіІ). 
XXIX. (Зиасеііоп. Раріа. а’б Ь. 7 О. 38, 6: циі зиссеззіі зіЬі, ^иі зииз зиссеззог 

Инст. Гая. 17 
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ргодпаіаив. пес іпіетезі, (иігит) паіигаіез зіпі ІіЬегі ап 
аЛорйиі. ііа Летит іатеп пероз періізие еі ргопероз 
ргоперЫеие зиотит кегеЛит питего зиШу зі ргаесеЛепз 
регзопа Лезіегіі іп роіезШе ратепііз еззе, зіие тогіе іЛ 
ассіЛегіі зіие аііа ѵаііопе, иеіиіі етапсіраііопе. пат зі 
рег иі іетриз дио диіз тогііиг9 /Шиз т роіезШе еіиз 
зіі, пероз ех ео зииз кегез еззе поп роіезі. іліет еі іп се- 

іегіз веіпсерз ИЬегогит регзопіз Лісіит іпіеііедетиз. 

3 Ѵхот диодие диае іп тапи еіиз (диі тогііиг) е*і, еі зиа 
кегез езі% диіа /іііае Іосо езі. ііет пигиз диае іп /НИ тапи 
езі, пат еі каес перііз Іосо езі. зеЛ ііа Летит етіі зиа Ііе- 

рождѳнная отъ ближайшаго, нисходящаго агната по муж¬ 
скому колѣну (сына, внука) '), и безразлично, естествен- 
ныя-ли они дѣти или усыновленныя (пріемныя). Но внукъ 
или внучка, правнукъ или правнучка тогда только включа¬ 
лись въ число „своихъ “ наслѣдниковъ, ежели предшеству¬ 
ющее лицо перестанетъ быть во власти (агнатскаго) вос¬ 
ходящаго, все равно, случится ли это вслѣдствіе смерти 
или по другой причинѣ, какъ нпр. вслѣдствіе освобожде¬ 
нія изъ подъ родительской власти. Поэтому, если сынъ 
будетъ во власти отца во время смерти послѣдняго, то 
внукъ отъ него не можетъ быть „своимъ" наслѣдникомъ. 
То же самое относится и ко всѣмъ дальнѣйшимъ нисхо¬ 
дящимъ. 

3 Точно также жена, которая находится подъ супружес 
вой властью того, кто умираетъ, является ближайше^ 
наслѣдницею, потому что она занимаетъ мѣсто дочери; 
равнымъ образомъ и невѣстка, которая остается во власти 
сына, (считается ближайшею наслѣдницею), такъ какъ она 
занимаетъ мѣсто вцучки; это будетъ имѣть мѣсто въ томъ 

§ 3. Ср. 1, 114. 115Ь. 118. 2, 139. 159. Шр. 22,14. 23, 3. 29, I. ОеИ. 18, 6. 

8егѵ. асі Леп. 7, 424. ІЭіопуа. 2, 25. 

езСу леи диі зе ірзитп зіЬі зиссеззогет ІіаЪсІ. Ьаяаііе, Йаа Зуаіст <1ег епѵогЬепсп 
КесЫе. (2 над.) II. р. 193: аеіп сі#псг ЕгЬе, ЕгЬс шні Еогізеігег аеіпег воІЪаі. Ср. 

Дыдынски>, слопарь къ источникамъ римскаго права р. 522 виЬ ѵосе: вина 4. 

*) Соііаі. 16, 3. § Ю: вх /іііа пероіея виі Ьегѳбса поп аипі: іп аѵі 
епіт таіегиі роіеаіаіе аііепат Гатіііат всчиспісз ірза гаііопс еввѳ поп роззопі. 
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гез, $г $1іиз сиіиз іп тапи/иегіі, сггт тогііиг, т 
роіезіаіе еіиз поп зіі. ійетдие йісетиз еі іе еа диае іп 
пероііз тапи таЬгітопіі ваша згі, фша ргоперііз Іосо 
езі *). 

4 Розіиті диодив диі зі иіио рагепіе паіі еззепі, гп ро¬ 

іезіаіе еіиз /иіигі/огепі, $ш Кегеіез зипі. 

5 /с/т шт гз* ей Ай диогит потіпе ех Іеде Аеііа 
Зепііа иеі ех зепаіизсопзиііо розі | тогіет раігіз саиза 
ргоЬаІиг. пат еі Ьі иіио раіге саиза ргоЬаІа іп роіезіаіе 
еіиз Гиіигі еззепі *). 

6 (2иос1 еііат сіе ео Йііо диі ех ргіта зесипсіаие тапсі- 
раііопе розі тогіет раігіз тапитіііііиг, іпіеііедетиз. 

только случаѣ, если сынъ, во власти котораго она остает¬ 
ся, не будетъ ухе находиться во власти отца въ то время, 
когда послѣдній умираетъ. То хе самое мохно сказать 
и о той хенщинѣ, которая въ силу брака остается во влас¬ 
ти внука, такъ какъ она занимаетъ мѣсто правнучки. 

4 „Своими** наслѣдниками считаются такхе явившіеся по 
смерти отца, которые были бы подъ властью отца, еслибы 
родились при его хизни. % 

5 Такое хе самое правило примѣняется къ тѣмъ лицамъ, 
которыя, въ силу закона Элія Сенція или сенатскаго по* 

становленія, докахутъ послѣ смерти отца судебнымъ иу- 
темъ свои права, такъ какъ эти лица, *)бнарухивъ свои 
права, оставались бы при хизни отца въ его власти. 

6 То хе самое слѣдуетъ понимать относительно того сы¬ 
на, который, послѣ смерти отца, отпускается на волю на 
основаніи первой или второй манципаціи. 

§ 4 = § 2 вп. I. с\и Ор. Еріі. 2, 8 рг. Шр. 22,15. 
§ 5. Ср. Ооііаі. 16, 3. §§ 7.15. вирга 1, 32. 2,142 веч. 1, 66. 95. Шр. 7, 4. 
§ 6 == Соііаі. 16, 2 § 6. Ср. Соііаі. 16, 3 § 7 Шр. 23, 3. вирга 1, 132. 2, 141. 

*) Если женщина заключала позицію не ради брака (таігітопіі сапна), 

а для какой-либо другой цѣли или пользы, то она не ванимала мѣста дочери 
и не имѣла правъ наслѣдованія иослѣ своего супруга какъ виа. 

*) Издатели Гаевыхъ Институцій возстановили начало III книги 
§ 1—5 съ помощью 1) Ерііотѳ II. 8. 1—4. 2) Іпв*. «Іив*. Ш. 1. § 1—2. 3) Соі- 
Іаііо 1е&ит товаісагит еі Коігіаоатт. XVI. 2. § 1—5. 

17* 



252 [Ш, 7—8. 

7 І^ііпг сит Шіиз Яііаие еі ех аііего Шіо пероіез періез- 
ие ехіапі, рагііег а<1 ЪегеДіІаІет иосапіиг; пес (|иі &га- 
(іи ргохітіог езі, иііегіогет ехсішііі. ае</г/ит епіт иі<іе- 
Ьаіиг пероіез періезие іп раігіз зиі Іосит рогііопепцие 
8иссейеге. рагі гаііопе еі 8І пероз періізие зіі ех Шіо 
оі ех пероіе ргопероз ргоперііѳие, зітиі отпев иосапіиг 
а<1 ЬегеШіаІет *). 

8 Еі ^иіа рІасеЬаІ пероіев періезие, Нет ргопѳроіеѳ 
ргоперіезие іп рагепііз ѳиі Іосит зиссесіеге, сопиепіепз 
езѳе иізит езі поп іп сарііа, зе<1 (іп) зіігрез Ьегеіііа- 

7 Итакъ, если есть сынъ или дочь, и отъ другого сына 
внукъ или внучка, то они вмѣстѣ призываются къ наслѣд¬ 

ству, и ближайшій по степени не исключаетъ дальнѣйша¬ 
го, такъ какъ казалось справедливымъ, чтобы внуки и внуч¬ 
ки наслѣдовали мѣсто и долю своего отца. По той же 
причинѣ внукъ или внучка отъ сына и правнукъ или пра¬ 
внучка со стороны внука, — всѣ они призываются одно¬ 
временно къ наслѣдованію. 

8 А такъ какъ было принято, что внуки и внучки, равно 
правнуки и правнучки наслѣдуютъ вмѣсто своего (агнат- 

скаго) восходящаго, то считали сообразнымъ и послѣдо¬ 
вательнымъ дѣлить наслѣдство не поголовно, но поколѣн- 

§§ 7. 8 = Соііаі. 16, 2. §§ 7. 8. § 6. I. Ь. і. (3, 1). Ср. Еріі. 2, 8. § 2. Шр. 26, 2. 

*) Законъ ХЦ табл идъ гласитъ о своихъ наслѣдникахъ таке: „спі *иш 
Негев пес енсіІ“. Интерпретація юристовъ расширяла предѣлы этой катего¬ 

ріи нисходящихъ наслѣдниковъ. На такое толкованіе правовѣдовъ указы¬ 

ваютъ источники. Еі 4піа рІасеЪаІ-рІасий — пероіев періевѵс, ііет ргопероіев 
ргоперіевѵс іп рагепііз ѳиі Іосит виссебеге ((ОД. III. 8. § 6. Л. 3, 1); веб аііа 
Іасіа еві )игів іпіегргеіаііо іпіег виов Ьегебев ((ОД. III. 15); аедиит епіга ѵібе- 

Ъаіиг еіе. ((ОД. III. 7). Изъ этого нельзя однако заключить, что ваконъ XII 

таблицъ имѣлъ въ виду лишь ближайшихъ наслѣдниковъ (впі) первой сте¬ 

пени, что при наслѣдованіи перваго класса обращалось вниманіе на близость 
степеней, какъ утверждаетъ Гризипгеръ (ѲсвсЬісЬіе ипб ТЬеогіе бег Зиііаі). 
Такое мнѣніе но согласно съ источниками, которыя прямо говорятъ: пі іп- 

іеніаіо бейшеіо Шіия ас перов ех аііо... рагііег впссебаиі, еѵібепіег Іеде (іиосіесіт 
іаЬпІагпш саѵеіиг (1. 3. С. 6, 55); Іех сІио(іесіт ІаЬиІагит Шіо іпогіио пероіев ѵеі 
періея еіс. іп Іосит раігів виі аб виссеваіопет аѵі ѵосаі (§ 15. 3, I); ІіЬегогшп 
арреііаііопе пероіев'еі ргопероіев ееіегщие, циі ех Ыв бевоепбипі, сопііпспіиг, 

Ьов епіт отпев виогит арреііаііопе Іех <іио<іссіт ІаЬиІагит согаргеЬепбіі (1. 220. 

Б. 60, 16). 
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Іетп сішісіі; ка иі Яііия рагіегп <1іші<1іаш Ьегекііаіія &гаІ 
еі ех акего йііо <1ио ріигеяие пероіея аііегаш (іітісИаш; 
кеш аі ех ДиоЪиз бііія пероіея ехіепі, ех акего йііо 

ипая йогіе иеі (Іио, ех акего (гея аиі ^иа^^ио^, асі ипит 
аиі а<1 сіооя йітісііа рагя регііпеаі еі а<і Ігея аік ^иа^^и<>^ 
акега (Нтісііа. 4 

9 8і пиііпя як аиогиго Ьегедит, Іппс Ьегейііая регііпеі | 
ех еасіет Іе^е XII ІаЬиІагиш а<1 а^паіоя. 

10 Ѵосапіиг аиіет а§паІі, ^иі Іеріііта со^паііопе іипсіі 
яшк. Іе^іііта аиіет сп^паііо еяі еа диае рег иггііія яе- 
хия регаопав сопіипдііиг. ііах/ие еоАет раіге паіі ігаігея 

во ')> такъ чтобы сынъ имѣлъ одну половину наслѣдства, 
а два или болѣе внуковъ отъ другого сына получали 
другую половину; равнымъ образомъ, если имѣются на 
лицо внуки отъ двухъ сыновей, съ одной стороны одинъ 
или два, съ другой три или четыре, то одна половина на¬ 
слѣдства принадлежитъ одному или двоимъ, а другая тро 
имъ или четверымъ. 

9 Если (послѣ умершаго) не было „своих^ наслѣдниковъ, 
то наслѣдство, по тому же самому закону XII таблицъ, 
принадлежитъ агнатамъ 2). 

10 Агнатами называются тѣ лица, которыя соединены гра¬ 
жданскимъ родствомъ; гражданскимъ считается то родство, 
которое возникаетъ чрезъ лицъ мужескаго пола 3). Та¬ 
кимъ образомъ, братья, рожденные отъ одного и того же 

$ 9 = Соііаі. 16, 2. § 9. Ср. ЕрП. 2, 8. § 3. ІЛр. 26, 1. Соііаі. 16, 3. § 13. рг. 

I. сіе Іед. а#п. ѳисс. (3, 2). 

§ 10 = Соііаі. 16, 2. § 10. Ср. вирга 1( 156. § 1. I. еой. Еріі. 1. с. ІЛр. 26, 1. 

Соііаі. 16, 3. §§ 13. 15. 

1У Этотъ поколѣнный раздѣлъ, если только онъ дѣйствительно былъ 
.извѣстенъ XII таблицамъ и не созданъ позднѣйшею юриспруденціей), весьма 
характеристиченъ для знаменитаго римскаго законодательства. Онъ свидѣ¬ 

тельствуетъ, что юристамъ того времѳпи были уже доступны отвлеченпые 
пріемы. 

*) Т. е. боковые родственники, съ отцовской стороны, принадле¬ 

жавшіе къ одной семьѣ. 

*) Ь. 10 § 2. О. 38, 10... япо8 абртаіов Іех дпойѳсіт іаЬаІагпт арреііаі, 
Ьі вппі рег раігѳт оо&паіі ех еайет ІатШа. 
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а^пай’ зіЫ зипі, диг еііат сопвапдиіпеі ѵосапіиг, пес ге- 
дтгіІиг,ап еііят таігепі еап^ет ЬаЬиегіпІ. ііет раігимя 
ігаігіз йііо еі іпиісет І8 іііі а^паіиз езі. еойеш питего 
зипі (Ѵаігез раігиеіез іпіег ее, М езі яиі ех ДиоЬиз (Ѵаігі- 
Ьиз ргоі^епегаіі зипі, ^ио8 ріегщие еііаш сопзоЬгіпоз ио- 
сапі; ^иа^а^іопе зсііісеі еііаш агіріигез^гасіиза^паііопіз 
региепіге роіегітив. 

11 Коп Іашеп ошпіЬиз зішиі адпаііз (Заі Іех XII ІаЬиІа- 
гит Ьегеёііаіет, зеё Ьіз диі Іит сиш гегіиш еві аіі- 
^иет іпіезіаіиш ёесеззізве, ргохіто ^гасіи випі. 

VI Кео іп ео іиге виссеззіо езі. іёеодие зі а^паіиз ргохі- 
тиз Ьѳгесіііаіет отізегіі, иеі ап^иат жііегіі, Десеззе- 
гіі, ведиепІіЬиз піЬі! іигів ех Іе^е сотреііі. 

отца, суть агнаты по отношенію другъ къ другу; ихъ на¬ 
зываютъ также единокровными, и безразлично, имѣютъ ли 
они также одну мать. Точно также дядя по отцѣ будетъ 
агнатомъ по отношенію къ сыну брата и въ свою очередь, 
послѣдній будетъ агнатомъ по отношенію къ первому. 
Въ томъ <^е числѣ находятся и братья по отцѣ, т. е. дѣти 
двухъ братьевъ, которыхъ большинство называетъ двою¬ 
родными. Такимъ образомъ мы могли бы насчитать мно¬ 

го степеней агнатства. * 
11 Однако законъ XII таблицъ даетъ наслѣдство не всѣмъ 

агнатамъ одновременно, а только тѣмъ, которые находят¬ 
ся въ ближайшей степени родства въ то время, какъ сдѣ¬ 
лается извѣстнымъ, что кто-либо умеръ безъ завѣщанія !). 

12 Въ этомъ классѣ (наслѣдованіи агнатовъ) нѣтъ преем¬ 
ства и потому, если ближайшій агнатъ отречется отъ на¬ 

слѣдства или умретъ до принятія его, то дальнѣйшіе агна¬ 
ты не доиускаютсн къ наслѣдованію въ силу положитель¬ 

наго права а). 

§ 11 = Соііаі. 16, 2. § 11. Ср. § 1. I. с\Х. Еріі. 2, 8 § 4. ОоПаі. 16, 3. § 17. § 6. 

I. еоЛ. 

§ 12 = Соііаі. 16, 2. § 12. Ср. СоІЫ. 16, 3. §§ 23. 26. Шр. 26, 5. § 7.1. ео<1.(3,2). 

О Т. е. въ моментъ открытія наслѣдства аЬ іпіевіаіо. 

Здѣсь* ближайшая степень безусловно исключала дальнѣйшую, т. 

е. тутъ было аиссеввіо кгаЛшіго. Ср. также НбШег, Веіігіі^е я. ОеасЫсЫе Лее 
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13 Мео аиіеш поп тогйѳ Іешроге ^иів ргохішиѳ (/и)епЧ 
гецаігішив, веё со Іешроге ^ио сегіиш Гиегіі а1і^иет 
іпіевіаіит Йесевзіѳбе, ^иіа 8І ^иІ8 іезіатепіо /асіо десев- 
ѳегіі, шеііив еѳѳе иівит еві, ех іів, (дмі) Іипс (тпі) ге- 
^иігі ргохітит, сит сегіит евве соерегіі петіпет ех 
ео Іевіатепіо Гоге Ъегедет. 

14 (іиод ад іешіпаѳ Іатеп &Мте1,- іп Ьос іиге аііи^ іп | 
ірзагит ЬегедіІаІіЬиз саріепдів рі&сиіі, аііік/ іп сеіего- 
гит аЬ ЬІ8 саріепдів. пат Гетіпагит кегегііЫеь регіп- 
де а<і поз адпайопів іиге гедеипі аЦие тавеиіогит; поѳ- 
ігае иего ЬегедіШев ад Гетіпаз иііга сопзап§иіпеогит 
угадит поп регйпепі*). ііадие ѳогог Ггаігі вогогіие Іе^ій- 

13 Поэтому близость опредѣляется не но времени смерти, 
а по времени, когда стало извѣстнымъ, что умершій не 
сдѣлалъ никакого завѣщанія, потому что иослѣ смерти то¬ 
го, кто составилъ завѣщаніе, повидимому, лучше отыскать 
изъ находящихся на лицо агнатовъ ближайшаго наслѣдни¬ 
ка, какъ только станетъ извѣстнымъ, что по названному 
завѣщанію никто не сдѣлается наслѣдникомъ. 

14 Что же касается женщинъ, то этотъ законъ постано¬ 
вляетъ одно относительно пріобрѣтенія наслѣдствъ ими са¬ 
мими, и другое относительно пріобрѣтенія всѣми прочими 
послѣ нихъ. Именно, наслѣдства иослѣ женщинъ перехо¬ 
дят ь къ намъ но праву агнатства, точно также какъ и отъ 
мужчинъ; между тѣмъ какъ наши наслѣдства переводятъ 
къ женщинамъ только въ предѣлахъ единокровнаго род¬ 
ства. Такимъ образомъ сестра — въ силу, этого закона 

§ 13 = Соііаі. 16, 2. § 13. Ср. § 6. I. с 11. 

§ 14 * Соііаі. 16, 2. § 14. Ср. Еріі. 2, 8. §§ 5. 6. ІЛр, 26, 6. Соііаі. 16, 3. §§ 16. 

20. 22. 16, 7. § 1. § 3. I. еод. (3, 2). 

гош. ЕгЪгесЫв. N. VI. ЗсНеигІ, Кгіі. Ѵіегіеі). В. 24. р. 198. 217. Ассагіаа, Ргё- 

сІ8 де сігоіі Котаіп (3 нзд. 1882) X. II. р. 30. 

*) Ср. Раиі. К. 8. IV. 8 § 22: Гѳтіпае ад Ьсгедііаіев Іекііітав иііга 
сопвапдиіпеа* поп асІтШипіиг; іс^ие ]иге сіѵііі Ѵосопіапа гаііопе ѵідсіиг еЙГес- 

Ішп; сѳіегиш Іех дподесіт ІаЬиІагшп пиііа дівсгеііопе аехпа сортаіов ад- 

тіИН. § 3. 3. 3, 2... чпод ідео На оопвіііиіши егаі, чиіа соттодіав ѵіде- 

Ьаіог На )ага сопвіііиі, иі ріегишчпе Ьегедііаіев ад гоавопіов сопйаегепі 
Ѵосопіапа гаііопе прнвываіись къ наслѣдовавши только тѣ агыатки, кото- 



256 [Ш, 15—16. 

та Ьегев езі, атііа иего еі Агаігіз Шіа Іе^іііта Ьегез 
езве (поп роіееі; зогоггз аиіет поЫз Іосо езі) еііат таіег 
аиі поиегса ^иаѳ рег іп тапит сопиепіюпет арис/ ра- 
іг^т позігит іига Йііае сопзесміа езі. 

15 8і еі циі ёеГипсіив егіі, віі ігаіег еі аііегіиз ігаігіз 6- 
Ииз, вісиі ех зирегіогіЬиз іпіеііе^ііиг, Сгаіег роііог езі, 
циіа дгаёи ргаесеёіі. зеё аііа Іасіа ѳѳі іигів іоіегргеіаііо 
іпіег зиов Ьегеёев. 

16 (}ио(1бі ёеіітсіі пиііиз ігаіег ехіеі, (зесі) віоі ІіЬегі іга- 
ігит, аё отпев циіёет Ьегеёііаз регііпеі; зеё циаевііит 

есть законная наслѣдница брата иди сестры, но тетка 
и дота брата ухе не ыогутъ быть на основаніи закона на¬ 
слѣдницами; мѣсто хе сестры занимаетъ также—мать или 
мачиха, которая вступленіемъ подъ власть муха пріобрѣ¬ 
ла у нашего отца права дочери. 

15 Если у умершаго будетъ братъ и у другого брата сынъ, 
то братъ имѣетъ преимущество, какъ ясно изъ выше ска¬ 
заннаго, потому что онъ предшествуетъ степенью род¬ 
ства. Относительно „своихъ“ наслѣдниковъ смыслъ за¬ 
кона объясняли другимъ образомъ. 

16 Итакъ, если покойникъ не оставитъ послѣ себя брата, 
а только дѣтей братьевъ, то наслѣдственная масса при¬ 
надлежитъ всѣмъ. Возникъ однако вопросъ: если дѣти ро- 

§ 15 = Соііаі. 16, 2. § 15. Ср. Еріі. 2, 8. § 5. Соііаі. 16, 3. § 18. § 5.1. еой. 

§ 16 = Соііаі. 16, 2. § 16. Ср. Еріі. 1. с. ІЛр. 26, 4. Соііаі. 16, 3. §§ 17. 19. 

§ 4. I. еой. 

« 

рыя имѣли съ умершимъ общими обоихъ родителей, или по крайней мѣрѣ 
одного отца. Ср. Еиіег, ІІЬег біе ВеасЬгйпкивд дез ІпіезіаіегЬгесЪів бег 
ТОеіЬег Ьеі бел Вошелъ Какп} гаг ОевсЬ. б. гопъ Ргаиеп-ЕгЬгесЬів. 1884. 

ОігаиЛу Батгаі сагасіёге бе Іа Іоі Ѵосопіа въ Мешоігев бе Гасабёиііе гоуаів 
бев асіепсев шбгаіев еі роІііЦиев бе ГІовіііиі бе Ггапсе. 1'. I. Заѵаиів 
ёігапкегя (1841) р. 589. Вслѣдствіе упомянутаго ограниченія женіпинъ-агна- 

токъ возникло различіе между сопвяпртіпеае а остальными боковыми агна¬ 

тами, которое отмѣчается юристами. Раи]. В. 8. IV. 8 § 3. Соііаі. 16, 3. § 3: 

вапе сопѳап^аіпеі, яаоѳ Іех поп абргсЬеибегаі (о которыхъ ваконъ не упоми¬ 

наетъ) іпіегргеіаііопе ргибеаііпт рптит іпіег адпаіое Іосит ассерегипі. Нѣ¬ 

которые юристы понимали подъ агнатствомъ просто всѣхъ родственни¬ 

ковъ ('когнатовъ) но мужской линіи. Ь. 2 § 1 Б. 38, 16: абртаіі аиіет випі 
содпаіі ѵігіііз жехиа аЬ еобет огіі. ІЛр. XXVI. 1. Раиі. В. 8. IV. 8. § 13. 



Ш. 17]. 257 

еѳі, ѳі (ііѳрагі Іогіе питаго зіпі паіі, иеіпі ех ипо ипиз 
иеі йио, ех аІІеіЧ) ігев иеі ^иаиио^, иігиш іп зіігрез 
сііиісіепсіа ѳіі Ьегейііав, зісиі іпіег зиоз Ьепсіез іигіз еѳі, 
ап роііиз іп сарііа. іат сіиЛит іатеп ріасиіі іп сарііа 
йіоі(Зеп(іат еѳзе Ьегейііаіет; і^ие ^ио^^ио^ египі аЬ 
иі^ие рагіе регзопае, іп іоі рогііопез Ьегейііаз Йіиісіе- 
іиг, ііа иі зіп^иіі віп^иіаз рогііопез Гегапі. 

17 8і пиііиз а^паіия віі, еайет \ех XII ІаЬиІагиш ^еп- 
іііеѳ *) ай Ьегейііаіет иоеаі. ($иі зіпі аиіет ^епіііев, 
ргішо сотігоепіагіо геііиіітиз; еі сит ііііс айтопиегі- 
тиѳ іоіит ^епіііісгит іив іп йезиѳіийіпет аЬіівзе, зи- 
региаспит еві Ьос ^ио^ие Іосо йе еайет ге еі сигіовіия 
ігасіагѳ а). 

дидиоь у братьевъ въ вѳравномъ числѣ, у одного нпр. ро¬ 
дился одинъ или двое, а у другого — трое или четверо, то 
сдѣдуѳтъ-ли дѣлить наслѣдство поколѣнно, какъ это дѣ¬ 
лается но закону между своими наслѣдниками, илд пра¬ 

вильнѣе дѣлить его поголовно? Но уже издавна принято 
въ этомъ случаѣ дѣлить наслѣдство поголовно. Поэтому 
наслѣдство раздѣляется на столько частей, сколько ока¬ 
жется съ обѣихъ сторонъ лицъ, такъ что каждый поду¬ 
читъ соотвѣтственную долю. 

17 Если (послѣ покойника) не оставалось (ни своихъ) ни 
агнатовъ, то тотъ же законъ XII таблицъ призываетъ къ 
наслѣдованію родичей. А кто такіе родичи, объ этомъ мы 
оказали въ первой книгѣ. Но такъ какъ мы уже упомяну¬ 

ли, что все родовое право (родовой союзѣ) совершенно 
вышло изъ употребленія, то мы считаемъ излишнимъ въ 
этомъ тоже мѣстѣ толковать о томъ-же предметѣ слишкомъ 
подробно. 

§ 17. Ср. Соііаі. 16, 3. § 3. 

*) т. ѳ. тѣ родственники, которые, хотя уже и не могли доказать 
своей принадлежности къ семьѣ, но сохранили сознаніе такой принадлежно¬ 

сти въ погаеп ^еоШісіпш и аасга еепіШсіа. 

*) Гуго и Гушке читаютъ: дѳ еаЯеш ге ііегпт спгіовіов (гасіагѳ. Послѣ 
Ьос дш^пе Іосо слово. ііегпт нелишне. Поэтому умѣстнѣе читать: де еайет 
ге еі согіовіпв ігасіаге. 
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18 Насіепия Іе^е XII ІаЪиІагит /пйае $ипі іпіезіаіо- 

гит 1) Ііегесіііаіеь. ^иод іиесіиегаадтодит бігісіит іиегіі, 
раіаш еві іпіеііе^еге. 

19 Уіаііго ѳпігп етапсіраіі Іібегі пиііит іив іп Ьегедііа- 
Іега рагепііз ех еа Іе^е ЬаЬепІ, сот дезіегіпі еиі Ьеге- 
(іев евве. 

20 /дет іигіѳ еві, 8І ідео ІіЬегі поп віпі іп роіевіаіе 
раігів, ^иіа віпі сит ео сіиііаіе /?огаапа допаіі, пес аЬ 
ітрегаіоге іп роіевіаіет гедасіі іиегіпі. 

21 Пет а^паіі сарііе детіпиіі поп адтіііипіиг ех еа Іе- 
ад Ьегедііаіет, ^иіа потеп а^паііопів сарііів деті- 

пиііопе регітііиг. 

18 Въ этихъ-то предѣлахъ заключаются, по закону XII та¬ 
блицъ, права наслѣдства послѣ лицъ, умершихъ безъ за¬ 
вѣщанія. Всякій можетъ понять, какова была строгость 
и сжатость этого закона. 

19 Такъ нпр. аманцинированныя дѣти, но этому закону, не 
имѣютъ никакого права на наслѣдство агнатскихъ восхо¬ 
дящихъ, такъ какъ они перестаютъ быть „своими44 на¬ 
слѣдниками. 

20 Тоже само примѣняется тогда, если дѣти не находятся 
подъ властью отца потому, что они получили права рим- 
скаго гражданства вмѣстѣ съ отцомъ и не были подчинены 
императоромъ родительской власти. 

21 ' Равнымъ образомъ агнаты, подвергшіеся умаленію пра¬ 
воспособности, не призываются по этому закону къ на¬ 
слѣдованію, такъ какъ понятіе агнатства уничтожается 
вслѣдствіе измѣненія правоспособности. 

§ 18. Ср. рг. I. Де 8С. Тегіпіі. (3, 3). 

§ 19. Ср. § 9. I. йе Ъегей. я. аЬ. іпі. (3, 1). 

§ 20. Ср. 1, 93. 94. 2, 135а. 

§ 21. Ср. рг. I. де елее. сояп. (3, 5). ІЛр 27, 5. іпй-а § 27. впрга 1, 158. 

*) Расснеръ передаетъ эту фразу по русски такъ: порядокъ, устано¬ 

вленный эаконоиъ XII таблицъ для патриціевъ, умершихъ безъ эавѣщанія, 

дѣйствуетъ до настонгцаю времени (?). Въ нѣкоторыхъ изданіяхъ мы встрѣ¬ 

чаемъ послѣ слова іпІевОДогпт выраженіе іп^еппогит, какъ нпр. въ послѣ¬ 

днемъ изданіи Гушке, но іодепшіав обозначаетъ происхожденіе отъ свободныхъ 
родителей, состояніе свободно рожденнаіо человѣка—іо^еппі вшіі, яиі ех та¬ 

йге НЬега паіі випі (1. 5. § 2. V. 1, 5). * 
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22 Нет ргохіто аетаіо поп айеипіе Ьегесіііаіет піЬіІо 
та^ів вечиеп8 іиге Іеріііто айтіііііиг *). 

23 Нет іетіпае а^паіае чпаесипцие сопѳап^піпеогит 
§та(іит ехсеёипі, піЬіІ іигіб ех Іе^е ЬаЬепІ. 

24 Зітііііег поп агітіііипіиг со^паіі яиі рег (етіпіпі 
ѳехив регѳопаз иесеѳбііийіце іип^ипіиг; аДео ^иі<1ет, 
иі пес іпіег таігет 2) еі Йііит бііашпе иііго -сіі^ие 
ЬегеДіІаІів саріепДае іиѳ сопреіаі, ргаіеіе^иат еі рег іп 
тапит сопиепііопет сопѳап^иіпііаііѳ іига іпіег еоз соп- 
віііегіпі. 

25 8еД Ьае іигіѳ іпщиіі^ев еДісІо ргаеіогіѳ етепДа- 
Іае | випі. _ 

22 Далѣе, если ближайшій агнатъ не принялъ наслѣдства, 
то въ силу закона послѣдующій не призывается къ наслѣ¬ 
дованію. 

23 Точно также всякая жѳнщина-агеатка, переступающая 
предѣлы единокровнаго родства, не имѣетъ ио закону ни¬ 
какого права на наслѣдство. 

24 Не призываются къ наслѣдованію и когнаты, состоящіе 
въ родствѣ междо собою ио женской линіи, такъ что даже 
между матерью и сыномъ или дочерью допускается право 
взаимнаго наслѣдованія въ томъ только случаѣ, если че¬ 
резъ переходъ подъ супружескую власть возникнутъ меж¬ 
ду ними права единокровнаго родства. 

25 Но эта чрезмѣрная строгость права была впослѣдствіи 
исправлена эдиктомъ претора. 

§22. Ср. §§ 12. 28. 

§ 23. Ср. § 14. 

§ 24. Ср. ІЛр. 26, 7. 8. рг. I. йе 8С. ТегіоП. (3, 3). 

§ 25. Ср. рг. § 2 йп. I йѳ Ь. р. (3, 9). 

*) Расснеръ, очевидно, противоположнаго мнѣнія, передавая конецъ 
этого отрывка такъ: „къ наслѣдованію допускается послѣдующій агнатъ на 
вполнѣ законномъ основаніи** (?). Переводчикъ забылъ § 12 этой книги, гдѣ 
Гай прямо утверждаетъ, что, если ближайшій агнатъ отречется отъ наслѣд¬ 

ства или умретъ до принятія его, то дальнѣйшіе агнаіы не допускаются къ 
наслѣдованію въ силу положительнаго права (вакова XII таблицъ). Іп 1е&і- 

іігаів ЬегейііаШшв впссезвіо поп ев*. Рапі. В. 8. IV. 8. § 23. Ср. Мегісеі, йіе 
ЬеЬге ѵоп йег впссезвіо #гайпшп ппіег ІпіевШегЬеп. § 3. 

*) Женщина не могла имѣть наслѣдниковъ перваго класса, т. е. впі. 
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26 Каш ЫЬегов отпев ^ш Іе^іііто іиге йейсіипіиг, 
• иосаі а(1 1іеге(ШаІет, ргоіпйе ас ві іп роіевіаіе рагепііѳ 
тогіів Іетроге Гиіввепі, віие ѳоіі віпі ѳіиѳ еііат ѳиі Ье- 
гейев, ій еѳі ^иі іп роіевіаіе раігіѳ Гиегипі, сопсиггапі. 

27 А^паіоѳ аиіет сарііа ёетіииіов поп весипсіо ^гайи 
рові виоѳ Ьегейев иос#1, ій еві поп ео ^гайи иосаі ^ио 
рег Іе^ет иосагепіиг* ві сарііе йетіпиіі поп евзепі, еесі 
Іегііо ргохітііаіів потіпе; Іісеі епіт сарііів йетіпиііопе 
іиз Іе^ііітит регйійегіпі, сегіе со^паііопів іига геііпепі. 
і^пе ѳі ^иіз аііив віі диі іпіе^гит іиѳ а^паііопів ЬаЬе- 
Ьіі, ів роііог егіі, еііат^і Іоп^іоге ^габи Гиегіі. 

28 Ійет іигіѳ еві, иі ^иійат риіапі, іп еіиѳ артаіі рег- 
ѳопа, ^иі ргохіто а^паіо отіііепіе Ьегейііаіет піЬіІо 

26 ІІрѳторъ призываетъ всѣхъ дѣтей *), неимѣющихъ по закону 
XII таблицъ правъ наслѣдованія, совершенно какъ еслибы 
они были во власти (агнатскяго) восходящаго еще во время 
смерти его, не дѣлая разницы, будутъ ли они од^ни, или въ 
совмѣстничбствѣ со „своими4* наслѣдниками, т. е. тѣми, 

• которые оставались во власти отца. 
27 Агнатовъ, подвергшихся умалёнуо правоспособности, 

преторъ призываетъ къ законному наслѣдованію не во 
второмъ классѣ послѣ ближайшихъ наслѣдниковъ, т, ѳ. не 
въ томъ порядкѣ, въ какомъ они призывались бы по зако¬ 

ну, если бы не потерпѣли лишенія правоспособности, но 
въ третьемъ классѣ; ибо, хотя агнаты вслѣдствіе измѣне¬ 
нія правоспособности и потеряли право агнатства, то все 
же они сохраняютъ права кровнаго родства. Такимъ обра¬ 
зомъ, если является кто-либо, не утратившій правъ а- 
гнатства, то будетъ имѣть преимущество, хотя бы онъ 
былъ агнатомъ дальнѣйшей степени. 

28 То же самое право, по мнѣнію нѣкоторыхъ юристовъ, 
касается и того агната, который, если ближайшій агнатъ 
отречется отъ наслѣдства, по закону не допускается уже 

§ 26. Ср. §§ 19.20. СфПаі. 16,7. § 2. ІЛр. 28, 8. § 9. I. <іе ЪегеА. ч. аЬ іпі (3,1), 

§ 27. Ср. § 21. ІЛр. 28, 9. Еріі. 2, 8. § 7. рг. 1. сіе ѳассѳв. со?п. (3, 5). ви- 

рга 1,158. 

* 28. Ср. §§ 12. 22. § 7. I. де 1е&. а*, виес. (3, 2). 

*) Это классъ ишіе ІіЬегі. 
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ша^іѳ іиге Іе^ііішо айтіііііиг. вей ѳипі ^иі риіапі Ьипс 
еойет &гайи а ргаеіоге иосагі, ^ио еііаш рег 1е§ет 
адпаііѳ Ьегейііаѳ йаіиг. 

29 Еегоіпае сегіе а^паіае ^иае сопѳап^иіпеогит §га- 
(Іиго ехсейипі, Іеіііо §га(іи иосапіиг, ій еѳі ѳі пе^ие 
8ииѳ Ьегез педиѳ а^паіиз гЛІиѳ егіі. 

30 Еосіет §га(1и иосапіиг еііаш еае регвопае ^иае рег 
Гешіпіпі ѳехиѳ регзопаз сориіаіае зипі. 

; 31 ЬіЬегі ^ио^ие (|иі іи айорііиа Гатіііа ѳипі, ай паіи- 
гаііит рагепіиш Ъегейііаіет Ъоб еойет ^гайи иосапіиг. 

32 . (}иоз аиіет | ргаеіог иосаі ай Ъегейііаіет, Ьі Ьеге- 
йез ірзо чиійет іиге поп йипі; пат ргаеіог Ьегейез Га* 
сеге поп роіезі; рег Іедет епіш іапіит иеі вітйет іигіз 

къ наслѣдованію !). Но другіе полагаютъ, что онъ призы¬ 
вается преторомъ къ наслѣдованію въ такомъ же порядкѣ, 
въ какомъ законъ XII таблицъ предоставляетъ агнатамъ 
наслѣдство. 

29 Женщины*агнатки, находящіяся внѣ предѣловъ едино¬ 

кровнаго родства, призываются къ наслѣдованію въ тре¬ 
тьемъ классѣ, т. е. въ томъ случаѣ, если не будетъ ни 
своего наслѣдника, ни агната. * 

30 Въ томъ же классѣ призываются къ наслѣдованію й тѣ 
лица, которыя находятся въ родствѣ по женской линіи. 

31 Дѣти, находящіяся въ усыновившемъ семействѣ, при¬ 
зываются къ наслѣдованію послѣ естественныхъ родите¬ 
лей въ томъ же самомъ классѣ. 

32 Лица, призываемыя къ наслѣдованію преторомъ, не дѣ¬ 
лаются наслѣдниками въ силу самаго закона, ибо преторъ 
не можетъ сдѣлать кого-нибудь наслѣдникомъ; права на¬ 
слѣдства пріобрѣтаются* только на основаніи закона или 

§29. Ср. § 23. Раиі. 4, 8. § 22а. 

§ 30. Ср. § 24. Шр. 28, 9. Еріі. 2. 8. § 7. § 1. I. бе апсс. соръ <3, 5). 

§ 31 = § 2.1. еоб. Ср. Еріі. 1. с. 

§ 32 * § 2. I. бе Ь. р. (3, 9). Ср. Шр. 28, 12. 

41 здѣсь Расснерь ошибается, допуская въ ѳтомъ случаѣ къ наслѣ¬ 

дованію ближайшаго по закону агната. У Гая сказано ясно: пікііо тадіз Іиге 
Іе^іПто абтіШІаг. 
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. сопвНшіопет Ъегегіез иеіаіі рег вепаіивсопѳиііит 
еі сопѳіііпііопеш ргіпсіраіет. вед сит еіз (ргаеіог) йаі 
Ьопогит роззезтпет, Іосо Ьегедит сотгвіііиипіиг. 

33 и4дЬпс !) аиіет еііат аііов сопріигев угадив ргаеіог 
/асіі іп | Ьопогит роззеззіопгЬиз Іапдіз *), дшп гй 
пе диіз зіпе зиссеозоге то\гіаЫг. де ^иіЬи8 іп Ьів сот- 
тепіагіів сопвико | поп адітиз, диіа Ьос іиз Іоіига рго- 
ргіів соттепіагіів ех\весиН зитиз 8). 

33а Нос воіпт адтопиівве зийісіі, сит іп | Іедйітіз ке- 
геІііаііЪхів, иі Ліхітиз, 80Іа содпаііо ех XII | Ыж/ів 
п(оп) уго/ісегеі аА Ьегедііаіет саріепІат9 еі | таІ(ег) 

подобнаго законодательнаго акта, какъ нпр. сенатское по¬ 
становленіе или распоряженіе императора. Но если пре¬ 
торъ предоставляетъ имъ (не право а) владѣніе на¬ 
слѣдственнымъ имуществомъ, то они считаются какъбы 
наслѣдниками 4). 

33 Преторъ устанавляѳтъ еще и многія другія степени при 
предоставленіи владѣнія наслѣдствомъ, стараясь, чтобы 
никто не умиралъ безъ наслѣдника. Объ этомъ споообѣ 
наслѣдованія мы здѣсь не будемъ говорить, такъ какъ 
этотъ вопросъ разсмотрѣнъ нами въ другомъ сочиненіи. 

33а Здѣсь достаточно будетъ сказать только то, что когда въ 
случаяхъ наслѣдованія по цивильному праву (по закону ХП 
таблицъ) одно кровное родство оказывалось, какъ мы за¬ 
мѣтили, безполезнымъ для пріобрѣтенія наслѣдства, и мать 

§ 33 = § 2.1. сН. 

§ 33а. Ср. § 24. ІЛр. 26, а Ті*. I. йе 8С. ТегйШ. (3, 3). Ь. 9. § 1. И. бе геЬ. 

диЬ. <34, б). 

*) АШіис значитъ эдѣсь: кромѣ того, вн$е а не, какъ думаетъ Растеръ, 
даже въ настоящее время. Ср. текстъ Институцій Юстиніана (§ 2.1. ІП. 9). 

’) ИиЬоЬ: іп роввеввіопе дапйа (ІпвШ. Іаві;.). 
3) Трактатъ о Ьопогот роввеввіо былъ составленъ Гаемъ въ правленіе 

Антонина Пія (1. 73. § 1. 1). 30 (гевегіріо ішрегаіогія оовігі) и считается Гуш- 

ке (.Іигіврг. апіе,). У. ед. р. 149) частью комментарія къ городскому эдикту. 

Отудвмундь читаетъ конецъ этого отрывка: сит Ьос Іпв-•— ехесиІі| 
Мы приняли редакцію Гушке (У). 

4) ѵеіиі Ьегеѳ, ѵісе Ьегейів, Ьегейів Іосо. 
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ас&о іп а<ІірівсепА\8 Іібегошт' кегеіііаігЬиз, пізі рег | іп 
тапшп сопдепііопет іига соп8ап^иіт7агі$ па|сіа /иіззеі, 

ех Іе^е пѵііит гиз оішіпо НаЬегеі х)- 
уу іб — 24.-1- 
- ѵѵ 1 — 21. _ 

34 Аігдціапіо іатеп пеуие етепЛапАі іщие ітридпап- 
(іі иеіегіз іигіз, $ей тадіз соп/ігтапгіі дгаііа роііісеіиг 
Ъопогит роззезтпет. пат ііііз сдщие ( ^иі хШе/асіо 
іезіатепіо кегесіез іпзЬііиіі зипі, йаі зеситіит іаЬиІаз 

считалась вообще законною наслѣдницею своихъ дѣтей 
только въ томъ случаѣ, если вслѣдствіе перехода подъ 

* власть мужа она пріобрѣла права единокровнаго род¬ 
ства — 

34 Иногда однако ни ради исправленія, ни ради оспарива¬ 

нія древняго права, а скорѣе для его упроченія преторъ 
обѣщаетъ владѣніе наслѣдствомъ, ибо онъ даже тѣмъ, ко¬ 

торые назначены въ наслѣдники правильно составленнымъ 
завѣщаніемъ, предоставляетъ владѣніе наслѣдствомъ со- 

§ 34 = § 1. I. дс Ь. р. (3, 9). Ср. Соііаі. 3. § 5. <*ѵок. вой.]. Ор. 4,144. 

• * 

*) Здѣсь, вѣроятно, идетъ рѣчь о 8епаІоРсоп8пІіот ТегіоИІапат, вре¬ 

менъ императора Адріана (158 р. СЬг.), которое дало матери, если она имѣ¬ 

ла, какъ іидеппа—.щв ігіат ІіЬегоппп, или какъ ІіЬегііпа — іав чааііоог ІіЬего- 

гпш, право наслѣдованія безъ завѣщанія (Іе^іііта Ьегедііав) послѣ своихъ дѣ¬ 

тей передъ всѣми дальнѣйшими агнатами, но только послѣ нисходящихъ 
(апі), отца, единокровныхъ братьевъ (сопвапртіпеив Ггаіег), рядомъ съ агнат- 

скнмн сестрами (вогог сопвап^піпеа) умершаго. Гай, разсматривая различные 
способы предоставленія владѣнія наслѣдствомъ, не могъ не обратить внима¬ 

нія па Тертулліанское сенатское постановленіе, нормировавшее порядокъ на¬ 

слѣдованія матери послѣ дѣтей, который былъ предметомъ многочисленныхъ 
постановленій, тѣмъ болѣе, что на этотъ предметъ уже намекаетъ напгь 
юристъ въ § 24. Гушке предлагаетъ дополненіе § 33 въ слѣдующей редак¬ 

ціи: -еі ргаеіог іп Ь. р. поп Ггаігет іапіпт вед отпев артаіов еі ргае- 

Геггеі, Ьапс іпщпііаіѳт яиапіпга ад таігет Іпдеппат ігіот, ІіЬегііпат цпаііиог 
иЬегогшп іиге Ьопогаіат ровіеа 8Сіо Тегіоіііапо соггесіат евве. Ьос епіт го а- 

ігі іапіпт ргаеіегі вппт Ьегедет. сотое, яоі іАег виов Ьегедеѳ а ргаеіоге ад 
р. роввеввіопст посаіпг, ііет раігет деАіпсіі етапсіраіо|/2(ет) пеі Л-аігет 
с(оп)вап&піпеит, пес и(его) /і&сгов. | (ѵ. 23) р{о»1) сот посяі веі рагіі(ег) Іатеп 
с(от) еа вогог(ет) с(оп)вап^иіпеат еі и\хогет я(оае) іп тапот соппепегаі, 

деіпде сеіСгов адпаіов’. Жиро въ своемъ пвданіи Гаевыхъ Институцій согла¬ 

шается съ выводами Гушке. Студемундъ не рѣшился возстановить текста 
этого отрывка. 
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Ьопогит роштопет. ііет аЬ т|&вЫо Ьегебез ѳиов еі 
а^па/08 а<1 Ьопогит розвеввіоп^т иосаі. циіЬиз сазіЬив 
бепейсіит еіив іп ео воіо иісіеіиг аііци&т иіііііаіет Ьа- 
Ьеге< иі ів яиі ііа Ьопогит ровзевзіопет реііі, іпіег- 
йісіо сиіив ргіпсіріит еѳі «эѵокѵм всжокѵм иіі роззіі.- 
сиіиз іпіегсіісіі циае зіі иШііаз, ѳио Іосо ргоропетив. *) 
аііоциіп гетоіа чиочиѳ Ьопогит розвевзіопе а<1 еоз Ье- 
геёііаз регііпеі іиге сіиііі. 

35 Сеіегит ѳаере циіЬизйат і(а сіаіиг Ьопогит розѳеэ- 
віо, иі із сиі ііаіа віі, (поя) *) орііпеаі Ьегеёііаіет; 
циаѳ Ьопогит роззевзіо Лісііиг зіпе ге. 

36 Кат еі иегЬі ^гаііа іиге Гасіо іевіатѳпіо Ьегез іпзіг- 
гиіиз сгеиегіі Ьегеііііаіет, зе<і Ьопогит ровзевзіопет ве- 
сипііит іаЬиІаз іезіатвпіі реіегѳ поіиегіі, сопіепіив ео 

гласно съ завѣщаніемъ; но въ томъ случаѣ, если завѣща- 
нія нѣтъ, преторъ призываетъ къ владѣнію наслѣдствомъ 
своихъ наслѣдниковъ и агнатовъ. Въ этихъ случаяхъ по¬ 
мощь претора, иовидимому, приноситъ нѣкоторую поль¬ 
зу въ томъ только отношеніи, что* тотъ, кто такимъ 
образомъ потребуетъ владѣнія наслѣдствомъ, можетъ поль¬ 
зоваться интердиктомъ, который начинается словами ^ио- 

гит Ьопогит\ пользу этого средства защиты мы объяснимъ 
въ другомъ мѣстѣ. Впрочемъ, независимо отъ преторсна- 
го порядка наслѣдованія, послѣднимъ (своимъ и агнатамъ) 
принадлежитъ наслѣдство по гражданскому праву. 

35 Часто владѣніе наслѣдствомъ предоставляется прето¬ 
ромъ нѣкоторымъ лицамъ такъ, что тотъ, кому оно дано, 
не можетъ пріобрѣтать наслѣдства; это владѣніе на¬ 
слѣдствомъ называется владѣніемъ безъ дѣйствительнаго 
обладанія (наслѣдственными вещами): 

36 Если нпр. наслѣдникъ, назначенный завѣщаніемъ, пра¬ 
вильно составленнымъ, встуиитъ торжественнымъ обра¬ 
зомъ въ права насугѣдства, но не потребуетъ владѣнія на¬ 
слѣдствомъ согласно завѣщанію, довольствуясь только 

§§ 35 — 37. Ср. ІЛр. 28,13. 23, 6. 26, 8. яирга 2, 148.151а. 

') IV. § 144. 

*) Поленааръ вставляетъ: поп іашеп і<Іео. 
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^иоё іиге сіѵііі Ьегез зіі, піЬіІо тіпив іі ^иі аиііо Гасіо 
Іевіагаепіо аё іпіезіаіі бопа иосапіиг, розвипі реіеге Ьо- 
погиш роззеззіопѳт; зеё зіпе ге аё еоз Ъопогит роззез- 
зго *) регііпеі, сига Іевіатепіо зсгіріиз Ьегез еаіпсеге 
Ьегеёііаіега роѳвіі 

37 Іёет іигіб еві, ві іпіевіаіо аіщио тогіио биив Ьегез 
поіит* реіеге Ьопогит роззезвіопет, сопіепіиз Іедіііто 
гиге: пат еі а§паІо сошреііі циіёет Ьопогит роззезвіо, 
зеё зіпе ге, циіа еиіцсі Ьегеёііав а зио Ьегеёе роіезі. 
еі Шиё сопиепіѳп(*ег с1гсе)1ит: а) ві аё а^паіит іиге 
сіиііі регііпеі Ііегеёііаз еі із аёіегіі Ьегеёііаіет, веё Ьо¬ 
погит ровзеззіопет реіеге поіиегіі, еі зі ^иів ех рго- 

тѣмъ, что онъ наслѣдникъ но цивильному праву, то тѣ 
лица, которыя призывались бы по закону къ наслѣдованію 
послѣ умершаго безъ завѣщанія, могутъ потребовать вла¬ 
дѣнія наслѣдствомъ; притомъ однако они не будутъ истин¬ 
ными владѣльцами наслѣдственнаго имущества, такъ такъ 
наслѣдникъ по завѣщанію можетъ осуществить свои права 
посредствомъ иска 3). 

37 То же право примѣняется, если ближайшій наслѣдникъ 
человѣка, умершаго безъ завѣщанія не потребуетъ владѣ- 
нія наслѣдствомъ, довольствуясь своимъ правомъ по за¬ 
кону. Поэтому и агнату принадлежитъ владѣніе на¬ 
слѣдствомъ, но только по имени, такъ какъ ближайшій наслѣ¬ 
дникъ можетъ посредствомъ принадлежащаго ему иска 
истребовать наслѣдство обратно. Сообразно съ этимъ 
можно сказать: если наслѣдство по гражданскому праву 
принадлежитъ агнату, и если онъ таковое принялъ, но нс 
пожелаетъ потребовать владѣнія наслѣдственнымъ иму- 

*) Дюбоа читаетъ: ЪегеЛііав; мы предпочитаемъ поправку Гушке. 

*) Ляхмапъ, Гнейстъ, Бэкманъ, Жиро читаютъ: еі іііші сопѵспіспісг. 

Поленааръ защищаетъ редакцію: еі іііші еопѵепіепіег іпѵепііог. Крюгеры ф 
іііші сооѵепіепв іпѵепііпг. Дюбоа: еі іііисі сопѵепіепіпг. Мы приняли редак¬ 

цію Гушке въ виду Гг. 10. § 1. Р. 41, 1. 

3) ЬегесИіаіів реііііопе (геар. ехсерііопе). 

Инст. Гая. 18 
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хішіз со^паігл реііегіі ]), зіпе гѳ ЬаЬеЬіі Ьопогиш роз- 
зеззіопет ргоріег еапііет гаііопет. 

38 8ипі еі аііг ^иі(^ат зішііев сазиз, ^ио^ит аІЦиоз | 
зирегіоге соттепіагіо Ігайійітиз. 

39 Кипе Ае НЬегіогит бопіѳ иісіеатив. 
40 ОИт іЩие ІіееЬаІ ІіЬегіо раігопит зиит '(іт)рипе 

іп іезіатепіо ргаеіегіге:. пат ііа сіетигп Іех XII іаЬиІа- 
гит а(1 Ьегесіііаіет ІіЬегіі ѵосаЬаі раігопит, зі іпіезіаіггз 
пюгіиив евзеі ІіЬегіив пиііо зио Ьегегіе геІісіо: іищие 
іпіезіаіо циоцие тогіио ИЛегіо, ві із зишп Ьогесіет ге- 
Іічиегаі, піЬіІ іп бопів ѳіиз раігопо іигіз егаі. еі зі ^иі- 
(Зет ѳх паіигаІіЬиз ІіЬегіз аііциет зиит Ьегесіѳт геіі- 
^иІ88еі, пиііа иісіейаіиг еззе чиегеііа; зі иего иеі а<1ор- 
ііииз Шіиз Шіаие иеі ихог ^иае іп тапи евзеі, \зиив 

щеотвомъ, то на томъ же самомъ основаніи онъ не будетъ 
дѣйствительнымъ обладателемъ наслѣдственнаго имуще¬ 
ства, хотибы наслѣдство потребовалъ кто-нибудь изъ бли¬ 

жайшихъ когнатовъ. 
38 Бываютъ и другіе нодобные случаи, изъ которыхъ нѣ¬ 

которые мы разсмотрѣли въ предшествующей книгѣ. 
39 Теперь займемся наслѣдственными имуществами воль¬ 

ноотпущенныхъ. 
40 Прежде дозволялось вольноотпущенному безнаказанно 

обходить своего патрона въ завѣщаніи, ибо законъ ХП та¬ 
блицъ тогда только призывалъ патрона бъ наслѣдству ио- 
слѣ вольноотпущеннаго, когда послѣдній умиралъ безъ за¬ 
вѣщанія, не оставивъ никакого своего наслѣдника. Слѣдо¬ 
вательно, когда вольноотпущенный умиралъ безъ завѣща¬ 
нія поставлялъ своего наслѣдника, тогда патронъ не имѣлъ 
никакого права на его имущество. Когда вольноотпущен¬ 
ный оставилъ своимъ наслѣдникомъ кого-либо изъ родныхъ 
дѣтей, тогда, повидимому, нечего было жаловаться; но если 
„своимъ" наслѣдникомъ было лицо усыновленное, сынъ 

$ 38. вир. сош.] 2, 119. 148. 149. 

§§ 39. 40. =*= рг. I. йе виссевв. ІіЬ. (3, 7). Ср. ІЛр. 27, 1. 29, 1. 

») Студемундъ предлагаетъ: еі ві чиів ех ргохітів содпаіш реііегіі. 
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иеі) зиа Ьегез еваеі, арѳгіе іпі<?мит егаі піЬП шгіз ра- 
Ігопо зирегеззе. 

41 ()иа Де саиеа ровіеа ргаеіогів оёіоіо Ьаес іигіѳіпі- 
^иіIа8 етепёаіа езі. зіие епіш Гасіаі Іевіатепіиіп ІіЛег- 
Іив, іиЬеІиг ііа Іевіагі, иі раігопо зио рагіега (Нтісіілт 
бопогит ') ѳиогиго геііпдиаі, еі ві аиі иіЬіІ аиі тіпив 
^иаш рагіет ёітісііат геіічиегіі, ёаіиг раігопо сопіга 
ІаЬиІав Іевіатепіі рагіів ёіпіісііае Ьопогит роззезвіо; зі 
иего іпіезіаіив тогіаіиг зио Ьегеёе геіісіо аёорііио йііо 
(иеі) ихоге? циае іп тапи ірзіиз еввеі, иеі пиги диае іп 
шапи Шіг еіиз Гиегіі, сіаіиг аецие раігопо аёиегвив Ьоз 
зиоз Ьегеёез рагііз ёітісііае Ьопогит р'оввеввіо. рговипі 
аиіет ІіЬегІо аё ехсіиёепёит раігопит паіигаіев ІіЬегі, 

или дочь, или жена въ супружеской власти, былобы явною 
несправедливостью не оставить никакого права па¬ 

трону. 

41 Вотъ почему впослѣдствіи эдиктомъ претора эта 
несправедливость права была исправлена. Именно, соста¬ 

влялъ ли вольноотпущенный завѣщаніе — онъ обязанъ 
былъ, завѣщая, оставить патрону половину, своего иму¬ 
щества; а если ничего не оставлялъ, или оставлялъ менѣе 
половины, то патрону предоставляется владѣніе половиною 
наслѣдственнаго имущества вопреки завѣщанію; если же 
вольноотпущенный умираетъ безъ завѣщанія, оставивъ 
своимъ наслѣдникомъ усыновленнаго сына или жену, ко¬ 
торая находилась въ его супружеской власти, или невѣст¬ 
ку, которая была во власти его сына, то равнымъ обра¬ 
зомъ предоставляется патрону противъ этихъ ближай¬ 
шихъ (своихъ! наслѣдниковъ владѣніе половиною на¬ 
слѣдства. Къ исключенію патрона служатъ природныя дѣти 

§ 41 = § 1.1. еод. Ср. Шр. 29.1. 

(іеЬііа рагв, сІеЬіІа рогНо, 1е#Шта рогііо. Для каждаго вольноотпу¬ 

щенника привыается неотъемлемою обязанностью, его оГЙеішп ріеШіа, ма¬ 

теріально обезпечить своего патрона въ внакъ благодарности. Патропка не 
имѣла права на половину наслѣдства. 

18» 
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поп 8о1шп чиов іп роіѳзіаіе тогііз іетроге ЪаЬеІ, вед 
еііат етапсіраіі еі іп адорііопет даіі, зг тодо аіщиа 
ех рагіе Ьегедев зсгіріі зіпі, аиі ргаеіегііг сопіга ІаЬиІаз 
Іевіатепіі Ьопогит роввеввіопет ех едісіо реііегіпі; ') 
пат ехЬегедаІі пиііо тодо гереііипі раігопит. 

42 Ровіеа Іе^е Раріа аисіа випі іига раігопогит, цхіосі 
ад Іосиріеііогез ІіЬегІов регііпеі. саиіит езі епііп еа 1е- 
уе, иі ех Ьопів еіив ^иі везіегііогит питтогит сеп- 
іит тііііш ріиѵійие раігітопіит геіг^шнгіі, еі раисіогез 
циат ІгезЛіЬегов ІіаЬеЬіІ, зіие ів Іевіатепіо Гасіо віие 
іпіевіаіо тогіиг/з егіі, иігіііз рагв раігопо деЬеаІиг. іЫ\ие 
сит ипит йііит ипатие йііат Ьегедет геікріегіі ИЬег- 
Іиз, ргоіпде рагз дітідіа раігопо деЬеІиг, ас зі ѳіпе иііо 

вольноотпущеннаго, не только тѣ, которыя онъ имѣлъ 
подъ своею властью во время смерти, но тоже эманципи- 
рованныя и отданныя на усыновленіе, если только они бы¬ 
ли назначены наслѣдниками въ какой-либо части, или 
будучи обойдены молчаніемъ, требовали па основаніи 
эдикта владѣнія наслѣдственнымъ имуществомъ вопреки 
завѣщанію; ибо лишенныя наслѣдства не устраняютъ па¬ 
трона ни въ какомъ случаѣ. 

42 Впослѣдствіи, Паніевымъ закономъ увеличены были пра¬ 
ва патроновъ, имѣвшихъ богатыхъ вольноотпущенниковъ. 
Этимъ закономъ постановлено, что изъ имуществъ вольно¬ 
отпущенника, который оставлялъ наслѣдство цѣнностью 
въ 100,000 сестерцевъ (сопіопагіив) н болѣе, и имѣлъ менѣе 
троихъ дѣтей, умеръ ли онъ съ завѣщаніемъ или безъ за¬ 
вѣщанія,—патрону слѣдовала соотвѣтственная часть. Та¬ 
кимъ образомъ, когда вольноотпущенникъ оставлялъ на¬ 
слѣдникомъ одного сына или дочь, тогда патрону слѣ¬ 

дуетъ половина имущества, какъ еслибы вольноотпущѳн- 

§ 42 ^ § 2. I. ео<1. Ср. Ь. 16. I). <1е зпге раіг. (37,14). 

') Гушке (V): Коп ваіів ассигаіе Ьоо сіісіат еві, спіра іатеп, и* ѵМеіиг 
ірвіив Оаіі. Іп етапсіраіо еоцае іп нйорііопет <Шо, <іиі гигзаз стапсіраіив еаі, 
гѳяпігіЬіг, пі аиі Ьегев всгіріив віі аиі ргаеіегііия с. і. Ь. роввеввіопет ассерѳгіі; 

іп ео ѵего, пиі іп а(1орііопе ехігапеі сві. иі а паіигаіі раігс Ьсгея всгіріив віі, спі 
сі ірві согатіэзо рсг аііиш ейісіо с. і. Ь. ровзеззіо сотрсііі. Гогіаазе іатеп іат 
апіс Іивііпіаппт рові аиі ехсійегаі гигзиз етапсіраіі еі. 
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йііо йііаие (іезіаіпз) тогегеіііг:. сот иего іиов ііиазие 
Ьегесіеб геііциеііі, Іегііа рагв сІеЬеІиг; аі Ігев геіицпаі, 
гереііііиг раігопив. 

43 Іп Ьопів ІіЬегІіпагит пиііат іпіигіат апі^ио іиге ра- 
ііеЬ&пІііг раігопі. *) сит епігр Ьае іп раігопогига Іе^ііі- 
ша Іиіеіа еввепі, поп аіііег всііісеі Іевіатепіит іасеге 
роіегапі ^иат раігопо аисіоге. ііацие зіие аисіог аЛ іев¬ 
іатепіит ГасіепЛит (&) іасіив егаі, аиі де ее циегі де- 
ЬеЪаі кехез а ІіЬегіа поп | геіісіив, аиі ірзг ех іезіатепіо, 
зі Негез/асш егаі, ЛеГегеЬаІиг ЬегеЛііаа. еі иего аисіог 
| еі іасіив поп ёгаі, аиі іпіевіаіа ІіЬегіа тогіеЬаІмг *), 

йый умеръ съ завѣщаніемъ, не оставивъ ни сына ни доче¬ 
ри; когда же онъ оставлялъ двухъ наслѣдниковъ, все равно 
какого пола, то патрону слѣдовала третья часть; ежели 
онъ оставляетъ троихъ дѣтей, то патронъ устраняется. 

43 Въ наслѣдственномъ имуществѣ вольноотпущенницъ, 
патроны, по древнему праву, не подвергались никакимъ 
ограниченіямъ; такъ какъ онѣ оставались подъ законною 
опекою иатроновъ, то, разумѣется, составлять завѣщаніе 
онѣ могли только съ соизволенія патрона. Поэтому, если 
онъ подтверждалъ завѣщательное распоряженіе, то онъ дол * 
женъ былъ или на самого себя жаловаться, если не былъ 
назначенъ вольноотпущенницей наслѣдникомъ, или на¬ 
слѣдство доставалось ему по завѣщанію, если онъ былъ 
назначенъ преемникомъ. Если же завѣщаніе составлено 
было безъ соизволенія и участія патрона, или если вольно¬ 
отпущенница умирала безъ завѣщанія, то наслѣдство до- 

§ 43. Ср. ІЛр. 29, 2. Гг. <1. і. йѳсі § 12. вирга 1, 192. 

!) Опредѣленія преторскаго эдикта о законной доли патрона (право 
на иоловину) не касались наслѣдственнаго имущества вольноотпущенницы 
(ІіЬегіа). ІЛр. XXIX. 2: іп Ьопів ИЬегіае раігопо піЬі! Іигія ех ейісіо йаіиг. 

а) Гушке (V) защищаетъ ня основаніи поправокъ Крюгера (КгііівсЬе 
ѴегвпсЬе. р. 132) слѣдующую редакцію: Шщпс ѳіѵе аисіог ай іеяіятепішп 1а- 

сіепйпт (ів) Іасіив егаі, апі йе ее чисгі йейеЬаі Ьегеѳ а ІіЬегіа поп геіісіив, аоі 
ірзит ех Іезіатепіо, ві Ьегѳв аЬ еа гѳіібіиз егаі, вециеЬаІиг Ьегейііад. ві ѵего аисіог 
еі риЛиз поп егаі, еі іпіеяіаіа ІіЬегіа тогіеЬаІиг еіс. Поленааръ возстаетъ про¬ 

тивъ такого чтенія, и оно въ самомъ дѣлѣ предоставляется неудачнымъ. Во- 

первыхъ фрава: Ьсгейііав аІЦнет ех (евіашепіо ѳецпііпг подозрительна: она не 
соотвѣтствуетъ способу выраженія, свойственнаго Гаю. Уже скорѣе можно 
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| ай еипЯет, цига зиоз кеткз /етгпа каЬеге поп роіезі, 

кегевііаз рвг|ііпеЬа1;: пес епіш иііиѳ оііт аігиз гиге сіийі 
кегез егаі, сріі | роввві раігопига а Ьопів ИЬегіае іпівзіа- 

іае ге|ре11еге. 

44 8ей ровіеа Іех Раріа сит чиаііиог ИЬегогит іиге 1і- 
Ьегііпав Іиіеіа раігопогит ІіЬегагеІ еі ео тойо сопсейе- 
геі еів еііаш віпе Ціогів аисІогіЫе сопсіеге іезіатепіиш, 
ргозрехіі, ( иі рго питего ИЬегогит ^ио8 ІіЬегІа тогігз 

іетро\ѵе ЬаЬиегіІ, иігііів рагѳ раігопо йеЬеаІиг. ег^о ех 
Ьопів еіив чиае отпев <?шШігог іпеоіигаев | Ш>егов ге- 

ставалось патрону, такъ какъ женщина не можетъ имѣть 
своихъ наслѣдниковъ; и такимъ образомъ не было наслѣ¬ 
дника, который по гражданскому праву могъ бы устранить 
патрона отъ наслѣдственнаго имущества вольноотпущен¬ 
ницы, умершей безъ завѣщаніи. 

44 Но такъ какъ впослѣдствіи законъ Папія, освобождая 
отъ оиѳки патроновъ вольноотпущенницъ, когда у нихъ 
было четверо дѣтей, дозволялъ. имъ такимъ образомъ со¬ 
ставлять завѣщанія даже безъ соизволенія опекуна, то онъ 
также постановилъ, что патрону слѣдуетъ доля, пропор¬ 
ціональная количеству тѣхъ дѣтей, которыхъ вольноотпу¬ 
щенница имѣла въ моментъ своей смерти, стало быть, па¬ 
трону слѣдовала пятая часть изъ наслѣдственнаго имуще¬ 
ства той вольноотпущенницы, которая оставила послѣ се¬ 
бя 4-хъ дѣтей, всѣхъ живыхъ, и не болѣе; если нѣкоторыя 

§ 44. Ср. ІЛр. 29, 2. 3. ѳирга 1,194. 

примириться съ редакціею: аиі іряі ех Ісвіатепіо, еі Ьегеѳ Іасіоз егаі, йе/егеЬа- 

Іиг Ьсгесіііаз. Во-вторыхъ, въ словахъ: еі апсіог еі Сасіив поп егаі, еі іпіеві&іа 
ІіЬегіа шогіеЬаІпг, мы находимъ противорѣчіе. Если опекунъ не утвердилъ 
завѣщанія, то во всякомъ случаѣ завѣщательное распоряженіе было соста- 

.влено, и Гай це могъ скавать еі іпіевіаіа ІіЬегіа шогіеЬаІиг. Поэтому мы пре¬ 

длагаемъ поправку: еі ѵего аисіог еі Гасіив поп егаі аиі іпіеаіаіа ІіЬегіа шогіеЬа- 

Іпг. Тогда предусмотрѣны всѣ случаи, въ которыхъ могло имѣть мѣсто огра¬ 

ниченіе правъ иатропа въ наслѣдственномъ имуществѣ вольноотпущенницъ. 

I. Завѣщаніе было составлено, а) сит аисіогііаіе, Ь) віпе аисіогііаіе Іпіогів. 

П. Завѣщанія не имѣется. Но этому въ концѣ Гай справедливо могъ сказать: 

пес епіш иііиз оііт аііив іпге сіѵііі Ьегев егаі, циі роввеі раігоппт а Ьопів НЬег- 

Іае. іпіевіэіае гереПеге. 
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Ѵщ(ие)г\1 пес р\иг{ез), <?иіп/а рагз, зг циі него апіеа | 

оЛізаетЦ р(го) пит его еог(ит) і{ап)іо таіоге, 8І отпез, 
Ша 2шп | кегейііав іі раігопо т регііпеі. 

45 (}иае сііхітив іе раігопо, ѳайет іпіеііе^ешиз еі | сіе 
Йііо раігопі; Нет сіе пероіе ех Гіііо (еісіе) ргоперо|& (ех) 
пероіе (е Д/іо | паіо) рго^паіо. 

46 Гіііа иего раігопі ѳі перЫз ех йііо еі ргопер2г8 ех пе¬ 
роіе (е Йііо паіо) рго^па&г оігт циійеш (каЪеЬапі тосіо 
Ыет) гг/8, диогі Іе%е XII ІаЬиІагиш | раігопо сіаіит е8І; 
ргаеіог епіт иосаі іапіит тазсиУті зехиз | раігопогит 
1іЬего8: пипс иего ГіИа, иі сопіга іаЬиІаз Іе8Іа|тепІі 1і- 
Ьегіі (аиі) аЬ іпіѳзіаіо сопіга йііиго асіорііиит иеі ихо-. 
ѵет гіигишие циае іп тапи Іиегіі, ((НтШае рагііз) Ьо- 
погит ро8ве88Іопет рѳіаі, Ігіит ИЬегогит іиге Іе^е Ра- 
ріа сопзециііиг; аіііег Ьос іиз поп ЬаЬеІ. 

изъ этихъ дѣтей раньше умерли, то и доли патрона со¬ 
отвѣтственно этому увеличивается; въ случаѣ смерти 
всѣхъ дѣтей, цѣлое наслѣдство принадлежитъ патрону. 

45 Все сказанное нами о патронѣ считаемъ сказаннымъ 
и о сынѣ патрона равно какъ и о внукѣ и правнукѣ, рож¬ 
денныхъ отъ ближайшаго нисходящаго агната по мужско¬ 
му колѣну (сына-внука). 

46 Что касается дочери патрона, внучки отъ сына и пра¬ 
внучки отъ внука, то онѣ пользовались прежде тѣмъ пра¬ 

вомъ, которое закономъ ХП таблицъ было предоставлено 
патрону, ибо иреторъ призываетъ къ наслѣдованію дѣтей 
патроновъ только мужскаго пола; но если теперь дочь 
патрона можетъ сослаться на право троихъ дѣтей, то она 
въ силу закона Папіи въ правѣ требовать владѣнія въ по¬ 
ловинѣ наслѣдственнаго имущества вопреки завѣщанію 
вольноотпущенника, или если завѣщанія нѣтъ, то она мо¬ 
жетъ того-жс требовать, не смотря на усыновленнаго сы¬ 
на, жену или невѣстку, которая находилась подъ властью 
мужа; въ противномъ случаѣ она не имѣетъ этого права. 

§ 45. Ср. § 58. ІЛр. 29, 4. 27,1. Ь. 5. Б. <1е Ъоп. ІіЬегі. (38, 2). рг. I. де а<1ві#п. 

ІіЬ. (3, 8). 

§ 46. Ср. іі. 39. Б. сіе Ьоп. ІіЪегі. (38, 2). 
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47 8ей иі ех Ьопів ІіЬеіѴе ІРвІаІае чпаііиог ІіЬегов Ьа- 
Ьепіів иігііів рагв еі (ІеЬеаІиг, пе ІіЬегогит ((иісіет іиге 

соизеуиНиг ])) иі циісіат риіапі. вей іатеп іпіевіаіа 1і- 
Ъегіа тогіиа иегЬа 1е#І8 Раріае іасіипі, иі еі иігііів 
рагв (ІеЬеаІиг. аі иего Іезіатепіо Гасіо тогіиа 8ІІ ІіЬег- 
Іа, Ые іив еі сіаіиг, циаіе <Ыит еві сопіга ІаЬиІав Іез- 
іатепіі ІіЬегІі, ісі еві, циаіе еі иігіііз вехиз раігопогит 
ІіЬегі сопіга ІаЪиІав Іевіашепіі ІіЬегІі ЬаЬепІ; ({иатаів 
рагит дііі^епіег еа рагб Іе^ів всгіріа зіі. 

48 Ех ЛІ8 аррагеі еяігапеов Ьегейев раігопогит Іоп^е 
гетоіов еззе аЬ опті ео іиге, диосі иеі іп тіевіаіогит 

* Ьопів иеі сопіга ІаЪиІаз Іевіашепіі раігопо сотреііі. 

47 Однако, изъ права дѣтей никоимъ образомъ не 
проистекаетъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, будто изъ 
имущества вольноотпущенницы, умершей съ завѣщаніемъ, 
но имѣвшей четырехъ дѣтей, дочери патрона слѣдовала 
соотвѣтственная часть. Но если вольноотиущенница умер¬ 
ла безъ завѣщанія, то, по смыслу закона Папія, дочери па¬ 
трона слѣдуетъ соотвѣтственная часть 2). Если же воль - 
ноотпущенница умерла съ завѣщаніемъ, то дочери предо¬ 
ставляется точно такое же право, какое дано вопреки за¬ 
вѣщанію вольноотпущенника, т. ѳ. такое, какое имѣютъ 
дѣти патроновъ мужскаго йола, вопреки завѣщанію воль¬ 

ноотпущенника; впрочемъ эта часть закона не совсѣмъ 
ясно и точно изложена. 

48 Изъ этого видно, что постороннимъ наслѣдникамъ па¬ 
троновъ вовсе не предоставляется то право, которое 
имѣетъ патронъ по отношенію къ имуществу умершихъ 
безъ завѣщанія или вопреки завѣщанію. 

§ 47. Ср. § 44. ІіЪегіае визе] ср. Ь. 58 § 1. Б. де ѵегЬ. вірт. (50, 16.). чияіе даі. 

ѳ. раіг.] ер. § 50. 

§48. Сри §§ 58. 64. 

Лях.чанъ: поп еві сотргеЬепвит. Чтеніе Гушке: пе ІіЬегогит чпі- 

дего іиге сопѳепиііпг единственно правильно, 

*) это эначптъ, что къ наслѣдованію призываются (аЬ іпіевіаіо) дѣти 
патрона нужскаго и женскаго пола (Шіа, пѳріів еіс). (/піегНоІгпег (въ 2сіі- 
ясЬгіЦ Г. кевсЬ. В. \Ѵ. У. [1825] р. 37) и Маупг (Сопгв де дгоіі готаіп. § 370, поі. 

14) исключаютъ отъ наслѣдованія дѣтей патрона женскаго пола, ссылаясь на 
загадочное опредѣленіе Юстиніана: аиіЦиа ідііиг вітиіаііо еі оЬзегѵаііо, цпа 
/іпдеЬатиз уаігопі /іііат е&ае /Шит раігопц еиЫаіа віі (Ь. 4. § 21. С. 6, 4). Ср. 

ЯіілсШ, Віпдіеп д. гОт. КесЬів. I. р. 35. Кгйдег, Кгіі. ѴегвасЬе. р. 129. поі. 1. 
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49 Раігопае оііш апіе 1е§ет Раріаш Ьос воіиш ^із ІіаЬе- 
Ьапі іп Ьопіз ІіЬегІогит, циоё еііат раігопів ех 1е§е 
XII ІаЬиІагит сіаіит Ѳ8І. пес епіш иі сопІгаІаЬиІав іе«- 
/ашепіі ^іп^гаіі ІіЬеПі иеі аЬ іпіевіаіо сопіга {іііит 

аёорііииго иеі ихогет пигитие Ьопогит роввебвіопеш 
рагііз сіітісііае реіегепі, ргаеіог ѳітііііег | иі сіе раігопо 
ІіЬегізцие еіив сигаі/іі. 

50 8ес1 Іех Раріа сІиоЬиѳ ІіЪегів Ьопога^ае іп^епиае ра¬ 
ігопае, | ІіЬегІіпае ІгіЬив, еадет Гегѳ іига сіесііі, (\те ех 
есіісіо ргаеіогів раігопі ЬаЬепі; Ігіиш него ІіЬегогит іигѳ 
Іюпогаіае іп^епиае раігопае еа іига сіесііі ^иае рег еап- 
сіет 1е§еш раігопо сіаіа яипі; ІіЬегІіпае аиіет раігопае 
поп ісіего ііігіз ргаевііііі. 

49 Прежде, до закона Папія, патронкамъ иредоотавдялось 
на имуществѣ вольноотпущенниковъ только то право, ко¬ 

торымъ пользовались и патроны, въ силу закона ХП та¬ 
блицъ. Преторъ же не позволилъ имъ, какъ это дѣлалось 
по отношенію къ патрону и его дѣтямъ, требовать поло¬ 
вину наслѣдственнаго имущества ') вопреки завѣщанію 
неблагодарнаго вольноотпущенника, иди въ случаѣ, если 
не было завѣщанія, предъявлять эту претензію противъ 
усыновленнаго сына, жены, пли невѣстки а). 

50 Но законъ Папія предоставилъ свободно-рожденной па¬ 
тронкѣ, пользующейся привилегіей двоихъ дѣтей, а воль¬ 
ноотпущенницѣ ради троихъ дѣтей, почти тѣ же права, ко¬ 
торыми по эдикту претора пользовались патроны; сво¬ 
бодно-рожденной патронкѣ, пользующейся привилегіей 
троихъ дѣтей, законъ Папія далъ тѣ права, которыя по то¬ 
му же самому закону даны были патрону, между тѣмъ 
какъ патронкѣ изъ вольноотпущенницъ этотъ законъ не 
предоставилъ того же нрава. 

§§ 49. 50. Ср. ІЛр. 29, о. 6. 27, 1. Ь. 17. I). <1е Ъоп. ІіЪ. (38, 2). 

*) т. е. Воп. ров. сіітісііае рагіів (какъ сІеЬіІа, Іс^Штпа рог*іо). 

а) Это запрещеніе возникло, вѣроятно, подъ вліяніемъ гаііопів Ѵосо- 

піапае. 
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51 (}иоД аиіет аД ІіЬегііпагит Ьопа регііпеі, 8І ^иіДет 
іпіезіаіае Десеваегіпі, пііііі пош раігопае ІіЬегів Ьопога- 
(ае Іех Раріа ргаезіаі. ііацие ві оецие ірза раігопа пе- 
цие НЬеЛа сарііе Детіпиіа зіі, ех Іе^е XII ІаЬиІагит аД 
еат ЬегеДііав регііпеі еі ехсІиДипіиг ІіЬегіае ІіЬегі; 
циоД іигів еві еііат ві ІіЬегіз Ьопогаіа поп віі раігопа; 
питгціаш епіга, зісиі вирга Діхітив, Гетіпае виит Не- 
геДеш ЬаЬеге розвипі ві иего иеі Ьиіив иеі ііііиз саріііз 
Детіпиііо іпіегиепіаі, гигзив ІіЬегі ІіЬегіае ехсІиДипі ра- 
ігопат, ^иіа Іе^іііто іиге саріііз Детіпиііопе регетріо 
еиепіі, иі ІіЬегі ІіЬегіае со^паііопів іиге роііогев Ьа- 
Ьеапіиг. 

52 Сиш аиіет іе^іатепіо Іасіо тогііиг ІіЬегіа, еа циіДет 
раігопа ^иае ІіЬегів Лопогаіа поп езі, піЬі! іигіа ЬаЬеі 

51 Что касается имуществъ вольноотпущенницъ, то въ слу¬ 
чаѣ если онѣ умрутъ безъ завѣщанія, законъ Паоія не 
даетъ овободно-рождепной патронкѣ, имѣющей дѣтей, ни¬ 
чего новаго; такимъ образомъ, если ни сама патронка, ни 
вольноотпущенница не подверглись умаленію правоспо¬ 
собности, то въ силу закона ХП таблицъ, наслѣдство при¬ 
надлежитъ патронкѣ, а дѣти вольноотпущенницы устра¬ 
няются отъ наслѣдованія; этотъ законъ примѣнялся и въ 
томъ случаѣ, когда патронка не можетъ сослаться на при¬ 
вилегію дѣтей, такъ какъ, согласно вышесказанному, жен* 
щины никогда не могутъ имѣть своихъ наслѣдниковъ. Если 
та или другая подвергается умаленію правоспособности, 
то опять—таки дѣти вольноотпущенницы устраняютъ иа- 
тронку, потому что съ разрушеніемъ правъ агнатства, 
вслѣдствіе измѣненія правоспособности, дѣти вольноотпу¬ 
щенницы пріобрѣтаютъ преимущество въ силу нравъ кро¬ 
внаго родства. 

52 Если умираетъ вольноотпущенница съ завѣщаніемъ, то 
та патронка, которая не можетъ сослаться на привилегію 
дѣтей, не имѣетъ ровно никакого права противъ завѣща- 

§51. Ср. ІЛр. 27, 5. § 2. I. до 8С. ОгрЫі. (3, 4). впрга 1,158. вісиі; вирга діх.] 

ср. 3, 43. 2, 161. 1,104. Ь. 13. И. де виів еі 1е$. (38, 16). 

§52. Ср.§47.ІЛр. - 9,7. 
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сопіга НЬегІае Іезіатепіит; еі иего циае ІіЬегіз Ьопога- 
Іа 8П, Ьос іив ІгіЬиіІиг рег Іе^ет Раріат, циоё ЬаЬеІех 
ейісіо раігопив сопіга ІаЬиІаз Іійегіі. 

53 Еайет Іех раігопае Гіііо ІіЬегів Ьопогаіо * * * раігопі 
іига (Ыіі; ве(1-іп Ьиіив регѳопа еііагп ипіиз | йііі йііаеие 
іив вибісіі. 

54 Наеіепиз отпіа (йіа) іига циаві рег іпАіеет іеіі^івве 
баіів еві. аііочиіп (Іііі^епііог іпіегргеіаііо ргоргііз сот- 
шепіагііз ехровііа еѳі. 

55 8е^иі^иг иі (Іо Ьопіз Ьаііпогит ІіЬегІіпопіт ёіврі- 
сіатиз. 

56 (}иае рагв іигіз иі шапі&зііог йаі, аётопепбі зитиз1), 
\і циоё аііо Іосо (Ііхітиз, еоз циі пипс Ьаііпі Іипіапі 
(іісипіиг, оііпі ех іиге (}иігіІіит зегиоз Іиіббе, зегі аихі- 
Ііо ргаеіогіз іп Іібегіаіів Гогта зегиагі воіііоз; ипёе еііаш 

нія вольноотпущенницы; но патронкѣ, которая имѣетъ 
опредѣленное число дѣтей, предоставляется въ силу зако¬ 
на Папін то ираво, которымъ по эдикту пользуется па¬ 
тронъ вопреки завѣщанію вольноотпущенника. 

53 Тотъ же самый законъ предоставилъ сыну патронки, 
имѣющему дѣтей, права патрона, но въ отношеніи этого 
лица достаточно, если у него есть одинъ сынъ иЛи дочь. 

54 Здѣсь достаточно было коснуться только въ общихъ 
чертахъ всѣхъ этихъ правъ, тѣмъ болѣе что обстоятельное 
изложеніе составляетъ предметъ особаго сочиненія. 

55 Теперь намъ слѣдуетъ поговорить объ имуществѣ воль¬ 

ноотпущенниковъ — Латинянъ. 
56 Чтобы эта часть права стала понятнѣе, слѣдуетъ вспом¬ 

нить то, что мы сказали въ другомъ мѣстѣ, именно, что тѣ 
лица, которыя теперь называются Ьаііпі «Іипіапі, нѣкогда 
по квиритскому праву были рабами, но подъ покровитель¬ 
ствомъ иретора жили обыкновенно какъ свободные, вслѣ- 

§ 53. Ср. Ь. 18. 42 рг. Б. бѳ Ьоп. ИЪ. (38, 2). 

§ 56. Ср. 1, 22. 131. § 4. I бе восс. ИЪ. (3, 7). Рг. БовііЬ. 5. 6. ІЛр. 1,10. I». он 
рг. С. бе Ьаі. ІіЬ. іоіі. (7, 6). печое ИЪ. Ьаі. еіс.] ср. Ь. Паѵ. 8а1р. с. 23. 

‘) Гай даетъ намъ вдѣсь объяснительное примѣчаніе, чтобы эатѣмъ 
возвратиться къ разбору наслѣдственнаго права. 
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гея еогшіі ресиііг іиге асі раігопоз регііпеге зоіііае (тпі): 

розіеа иего рег Іе&еш Іипіаш ’) еоз опшез, ^ио8 ргаеіог 
іп НЬегІаІе ІиеЬаІиг, ІіЬегов ѳззе соерівбе еі арреііаіоз 
евве Ьаііпоз Іипіапоб: Ьаііпов іёео, чиіа Іех еоз НЬего'в 
регіпёе ебве иоіиіі аЦие чиі [сит евзепі сіиез Кот ап і 
іп^епиі]а) ех игЬе Кота іп Ьаііпаз соіопіаз ёеёисіі, Ьа- 
Ііпі соіопіагіг евве соерегииЦ Іипіапов і4ео, циіа рег Іе- 
&ет Іипіат ІіЬегі ГасІі зипі, [еііатзі поп евзепі сіиез 
Котапі]. 3) Іе^із іицие Іипіае Іаіог 4) сит іпіеііе^егеі 
Лііигит, иі еа Ясііопе гез Ьаііпогит сІеЛтсІогит асі 
раігопоз регііпеге (Іезіпегепі, циіа зсіігсеі пецие иі зегиі 
<іесе<іегепІ; иі розвепі іиге ресиііг геѳ ѳогиш асі раігопоз 

дствіе чего имущество ихъ принадлежало обыкновенно па¬ 
тронамъ по праву пекулія. Впослѣдствіи же, по Юніеву 
закону, всѣ тѣ, свободу которыхъ защищалъ преторъ 
пріобрѣли ее, и были названы Латино-Юніанами; латина* 
ми потому, что по закону они должны были пользоваться 
такою же свободою, какъ и лица, которыя, переселившись 
какъ римскіе свободнорожденные граждане изъ города Ри¬ 
ма въ латинскія колоніи, становились латинскими колони¬ 
стами; юніанами они названы потому, что пріобрѣли сво¬ 
боду на основаніи закона Юыін, хотя й не были римскими 
гражданами. Такимъ образомъ, издатель Юніева закона, 
видя, что по этой фикціи имущество умершихъ Латиновъ 
не будетъ уже принадлежать патронамъ, потому что Ла¬ 
тины и не умирали въ качествѣ рабовъ, чтобы имущество 
ихъ могло перейти къ патронамъ какъ пенуліарное, и кромѣ 

О Іех Лппіа КогЬапа ср. СаШаисі, <іе Іа йаіе сіѳ Іа Іоі Л ап іа ИогЬапа 
1882. п ЗскпеШег въ ЗеііасЬгііі й. ЗаѵІз-ЗІіГі. (. К. ОевсЬ. іога. 5. 1884. р. 225 

веч. Оба писателя стараются докавать, что этотъ эаконъ былъ изданъ во 
время консульства Липіі Зііапі (25 а. Оіг п.). 

*) Эти слова, вѣроятно, глосса. 
*У и это глосса. 

4) Начальныя слова этого отрывка были предметомъ различныхъ 
споровъ и сомнѣній. Гешенъ предлагалъ пеудачно: ргаеіог рориіиа Котаппа. 

Кленце в за нимъ Гефтеръ читали: пат ргаеіог Лппіив Іе^Ін Липіае Іаіог. Гі/ш- 

ке (Зішііеп) защищалъ прежде: ѵегпт Іе^ів Лппіае Липіае Іаіог (Т. Лшимд ЗПапиа 
еі Ь. «/мшил NогЬапив ВаІЬия, копсулы г. 25 по Р. X.). Ежимъ писалъ: о&т 
ргаеіог Іеве Липіа Іаіа. У Студемунда просто и ясно: Іе^іа Ііачие Липіае Іаіог, 
съ чѣмъ в Гушке (У) согласился. 
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регііпеге, пецие | ІіЬегІі Ьаііпі Ьогаіпів Ьопа роввѳпі 
шапитІ8віопІ8 іиге а(і раігопоз регііпегѳ, песеввагіит 
ехівІітаиіі,пе Ьеікіісіиш івііз сіаіит іп іпіигіат раігопо- 
гит сопиеііегеіиг, саиеге иоіиіі, иі Ьопа еогит 
ргоіпйе аё тапигпіѳвогев регііпегепі, ас зі Іех Іаіа поп 
еввеі; ііацие іиге циоёаттоёо ресиііг Ьопа Ьаііпогит 
а(1 шапитіззогев еа Іе^е регііпепі. 

57 ІІпйе ассіёіі иі Іоп^ѳ <1іЯегапІ еа іига ') циое іп Ьо- 
пів Ьаііпогит ех Іе^е Іипіа сопзіііиіа випі, аЬ Ьіз циае 
іп Ьегеёііаіе сіиіиш Котапогшп ІіЬегіогиш оЬвегиапІиг. 

58 Каш сіиіз Котапі ІіЬегІі Ьегесіііаб а<1 ехігапеов Ьеге- 
(Іев раігопі пиііо то(іо регііпеі; асі Гіііиш аиіет раігопі 
пѳроіебцие ех Пііо еі ргопероіев ех пероіе (е /Иго паіо) 

того потому, что наслѣдственная масса вольноотпущенна - 
ка-латина не могла принадлежать патронамъ въ силу отпу¬ 
щенія на волю, то онъ считалъ необходимымъ, чтобы бла¬ 
годѣяніе, оказанное латинамъ, не обратилось по отноше¬ 
нію къ патронамъ въ несправедливость, опредѣлить и по¬ 
становить, чтобы имущество этихъ принадлежало отпу¬ 
скающимъ на волю точно также, какъ еслибы не было это¬ 
го закона. Съ тѣхъ поръ но аналогіи права 2) пекулія 
имущество Латинянъ принадлежитъ, по этому закону, 
отцускателямъ. 

57 Отсюда возникло то, что сильно отличаются тѣ права, 
которыя установлены по Юніеву закону относительно иму¬ 
щества Латинянъ, отъ тѣхъ, которыя примѣняются отно¬ 
сительно наслѣдства вольноотпущенниковъ, получившихъ 
римское гражданство. 

58 Наслѣдственная масса вольноотпущенника, римскаго 
гражданина, ни подъ какимъ предлогомъ не переходитъ къ 
постороннимъ наслѣдникамъ патрона, но она принадле¬ 
житъ во всякомъ случаѣ сыну патрона и внукамъ отъ сы¬ 
на и правнукамъ отъ внука, хотябы даже эти послѣдніе 

§ 68. Ср. §§ 46 — 48. 2, 155. Ь. 9 рг. Б. Де іпге раігоп. (37, 14). 

*) Гешень л Бэкингп читаютъ: Бпйе ѳѵсші и* тпіішп гііЯегапі еа Іига, 
Чпае іп Ьопіа Ьаііпогит еіс. Гушке писалъ прежде: иоде аррагеі чоапіот 
сІіНегапі. Студемундъ защищаетъ: ппЛѳ ассісііі, пі Іопдо СіНегапі. 

і) а не въ силу права патронатства С)пге тапотіввіопіа). 
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рго§паІоз огапітогіо регішеі, еііагаві (а) рагепіе Гиегіпі 
ехЬогегіаІі. Ьаііпогит ’аиіет Ьоиа Іатциага ресиііа зег- 
иогит еііат асі ехігапеоя Ьегеёез регііпепі, еі а(і ІіЪе- 
го8 тапи(тдтот) ехЬеге<Ыоз поп регііпопі. 

59 Кет сіиіз Котапі ІхЪегіі Ьегеёііаз а<1 ёиоѳ ріигезие 
раігопоз ае^иа1і^е^ регііпеі, Іісеі ёівраг іп ео ѳегио <1о- 
гпіпіит ЬаЬиегіпЦ Ьопа него Ьаііпогит рго оа рагіе рег¬ 
ііпепі, рго циа рагіе (ріізцие еогига сіотіпиз Гиегіі. 

60 Пет іп Ьегеёііаіе сіиіз Котапі ІіЪегІі раігопиз аііегіиз 
раігопі Пііит ехсіиёіі, еі Лііиз раігопі аИегіиз раігопі 
пероіет гереПіЦ Ьоп і аиіет Ьа|Ііпогит еі а<1 ірвит ра- 

были родителемъ лишены наслѣдства *); имущество же 
Латинянъ но аналогіи пекулія рабовъ, также принадле¬ 
житъ постороннимъ наслѣдникамъ, но оно не переходитъ 
къ дѣтямъ отпускателя, лишеннымъ наслѣдства. 

59 Точно также наслѣдство вольноотпущенника, римскаго 
гражданина, принадлежитъ поровну двумъ или болѣе па¬ 
тронамъ, хотябы они не были одинаковыми собственни¬ 
ками этого раба; имущество же Латинянъ принадлежитъ 
имъ соразмѣрно съ тою частью, въ какой каждый изъ 
нихъ былъ собственникомъ. 

60 Равнымъ образомъ при наслѣдствѣ вольноотпущен¬ 
ника — римскаго гражданина патронъ устраняетъ сына 
другого патрона, и сынъ патрона исключаетъ внука дру¬ 
гого патрона; имущество же Латинянъ принадлежитъ въ 

§ 59. Ср. К. 4. § 19. С. ае Ьоп. ИЬ. (6, 4). Ь. 34. Б. де Ьоп. ІіЬ. (38, 2). 
§60. Ср. ІЛр.27, 2. 3. Раи). 3, 2. § 1. Ь. 4. § 19. С. сіі. § 3. I. ае внес. 

НЬ. (3, 7). 

О Зиі патрона наслѣдовали послѣ вольноотпущенника въ силу права 
патроиатства, а не какъ наслѣдники патрона. Поэтому лишеніе ихъ на¬ 

слѣдства со стороны патрона не влекло за собою потери правъ наслѣдованія 
послѣ вольноотпущенника. Равнымъ образомъ Зпі патрона не могли отречь¬ 

ся отъ наслѣдственной массы. 1. 9. рг. Б. 37, 14: ЯШ ЬегесІіШе раіеша ее 
аЬвііпепІев, }пв, пиой іп ІіЬегіів ЬаЬѳпі раіегпів, поп агаіКипі. 
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Ігопит ') еі ай аііегіив раігопі Ьегейет, рго циа рагіо 
ай ірвиш тапитіззогет регііпегепі, вітиі регііпепі 2). 

61 Нет 8І ипіив раігопі Ігев Гогіе ІіЬегі 8ипі еі аііегіоб 
шшб, Ъегейііаз сіиіѳ Котапі ІіЬегІі іп сарііа йіиійііиг, ій 
езі Ігез Ггаігез Ігев рогііопеб Гегипі еі ипиз циагіат; 
Ьопа иего Ьаііпогит рго еа рагіе ай 8иссе880гев регіі¬ 
пепі, рго чиа рагіе ай ірзит тапитібвогет регііпегепі. 

62 Нет еі аііег ех гіз раігопіз 8иат рагіет іп Ьегейііаіѳ 
сіиів Котапі ІіЬегІі врегпаі, иеі апіе тогіаіиг циат сег- 
паі, Іоіа Ьегейііаз ай аііегпт регііпеі; Ьопа аиіет Ьаіі- 
пі рго рагіе йе/ісіепііб раігопі сайиса Яипі еі ай рори- 
Іит регііпепі. _ 

то же время и самому патрону и наслѣднику другого па¬ 
трона соразмѣрно съ тою частью, въ какой оно иринадлѳ* 
жалобы самому отпускателю. 

61 Точно также, если у одного патрона трое сыновей, 
а у другого одинъ, то наслѣдство вольноотпущенника, по¬ 
лучившаго римское гражданство, раздѣляется иоголовно, 
т. е. трое братьевъ получаютъ три части, а одинъ четвер¬ 
тую; имущество же Латинянъ принадлежитъ наслѣдни¬ 
камъ соразмѣрно той части, въ какой принадлежало бы 
самому отпускателю (на волю). 

62 Равнымъ образомъ, если одинъ изъ этихъ патроновъ 
откажется 'отъ своей части въ наслѣдствѣ вольноотпущен¬ 
ника—римскаго гражданина, или если онъ умретъ раньше, 
чѣмъ встуиилъ торжественно во владѣніе наслѣдствомъ, то 
все наслѣдство получаетъ другой патронъ; имущество 
же Латина дѣлается выморочнымъ вѣ части, принадлежа¬ 
вшей отпавшему патрону, и считается собственностью 
народа. 

§ 61. Ср. ІЛр. 27, 4. § 3. I. Ь. 4. § 19. С. сіе. 
§ 62. Ср. Рапі. 3, 2. § 2. — вирга 2, 188. 160. 

!) по мнѣнію Моммзена, это глосса, съ чѣмъ трудно примириться, 

такъ какъ въ этомъ случаѣ смыслъ отрывка иввращается. 

*) У Расснера переводъ этого отрывка нс точенъ. Въ первой части 
пропущены слова контекста: еі бііпв раігопі аііегіов раігопі пероіет гереіііі. 

Вторая часть перевода обнимаетъ такую неясную фраэу: имущество же Ла- 

тиновъ одинаково принадлежитъ л самому патрону и наслѣднику другого 
патрона пропорціонально той части, въ какой они (кто?) принадлежали (рѳг- 
Ііпѳгепі) самому отпустившему на волю. 
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63 Розіеа Ьиро еі Ьаг^о ‘) сопзиІіЬиз вепаінз сепзиіі, 
иі Ьопа Ьаііпогшп ргітиш а(1 еит регііпегепі циі еов 
ІіЬегаззеІ; ёеіпсіе а<1 ІіЬегоз еогит поп потіпаііт ехЛе- 
геіаіоз, иіі ^иІ8^ие ргохітиз еззеі; (ипс апЦио іиге а(1 
Ъегесіез еогит чиі ІіЬегаззѳпІ, регііпегепі. 

64 <}ио зепаіизсопзиііо циісіат (Ы) асіит евзе риіапі, 
иі іп Ьопіз Ьаііпогит еоёет іиге иіатиг, цио иіітиг іп 
Ьегесіііаіе сіиіит Котапогит ІіЬегііпогит; іёцие тахі- 
те Ре^аво 9) ріасиіі; циае ввпіепііа арегіе Ыза езі: 
пат сіиіз Котапі ІіЬегІі Ьегеіііаз пипциат а<1 ехіга- 
пеоѳ раігопі Ьегеёез | регііпеі; Ьопа аиіет Ьаііпогит 
еііат ех Ьос ірзо зепаіизсопзиііо поп оЬзІапІіЬиз ІіЬе 
гіз тапитіззогів еііат а<1 ехігапеов Ьегейез регііпепі. 

63 Виослѣдствіи, при консулахъ Луиѣ и Ларгѣ, сенатъ по¬ 
становилъ, чтобы имущество Латинянъ сперва принадле¬ 
жало тому, кто ихъ освободилъ, затѣмъ — ихъ дѣтямъ, не 
поименно лишеннымъ наслѣдства, по мѣрѣ близости род¬ 
ства; наконецъ, чтобы имущество это, по древнему пра¬ 
ву, принадлежало наслѣдникамъ тѣхъ лицъ, которыя осво¬ 
бодили. 

64 Нѣкоторые полагаютъ, что въ силу этого сенатскаго 
постановленіи мы пользуемся относительно имущества 
Латиновъ тѣмъ же самымъ правомъ, какимъ пользуемся 
въ наслѣдствѣ вольноотпущенниковъ, получившихъ рим¬ 
ское гражданство; такъ, главнымъ образомъ утверждалъ 
Пегазъ, но, очевидно, не основательно. Наслѣдство воль¬ 
ноотпущенника, римскаго гражданина, никогда не пере¬ 
ходитъ къ постороннимъ наслѣдникамъ патрона; имуще¬ 
ство же Латинянъ именно на основаніи этого же сенат¬ 
скаго постановленія принадлежитъ также постороннимъ 
наслѣдникамъ, если только дѣти отпускателя этому не 
препятствуютъ; точно также при наслѣдствѣ вольыоотну- 

§ (53. Ср. § 4. I. Де ВОСС. ИЪ. (3, 7). 
§64. Ср §§ 48. 68. — іі. 40. П. ас Ьоп. НЪ. (38, 2). 

') Согпеііпв Ьирпв сое. (а. 42 р. СЬг. п.). С. Саесіпа Ьаг&пв сов. (а. 42 

р. СЬг. и.). 

Ъ юристъ временъ Веспасіана, послѣдователь Прокула; ивъ его со¬ 

чиненій нѣтъ иввлеченій въ Дигестахъ (1. 2. § 47. В. 1, 2). 
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Нет іп Ьегесіііаіе сіиіз Котапі Ибегіі Іі&егіз пшштіззо- 
гіз пиііа ехііегесіаііо посеі, іп Ъопів Ьаііпогит (аиіет) 

посеге потіпаііга Гасіат ехЬегеёаІіопет ірзо зепаіиз- 
сопзиііо зі^піПсаІиг. иегіиз езі ег^о, Ьос зоіат ео зе- 
паіизсопзиііо асіииі евѳе, иі тапитіввогіз ІіЬегі циі 
потіпаіііп ехЬегвйаІі поп зіпі, ргаеіегапіиг ехігапеіз Ье- 
геёіЬиз. 

65 Ііацие етапсіраіиз Шіиз раігопі ргаеіегііиз циат- 
иіз сопіга ІаЪиІаз Іезіатепіі рагепііз виіЬопогит роззев- 
віопет поп реііегіі,. Іатеп ехігапеіз Ьеге<ИЬиз іп Ьопіз 
Ьаііпогит роііог ЬаЪеІиг. 

66 Ііет Шіа сеіегіцие зиі Ьегеёез Іісеі іиге сіиііі (зг) 
іпіег сеіегоз ехЬегесІаІі зіпі, еі(шт) аЬ отпі Ьегесіііаіе 
раігіз зиі виттоиеапіиг, Іатеп іп Ьопіз Ьаііпогит, пізі 

щѳнника, получившаго римское гражданство, дѣтямъ отпу¬ 
стившаго на волю нисколько не мѣшаетъ лишеніе илъ 
наслѣдства, но въ имуществѣ Латинянъ, какъ опредѣля¬ 
ется въ самомъ сенатскомъ постановленіи, мѣшаетъ пои¬ 
менное лишеніе наслѣдства. Такимъ образомъ, по болѣе 
правильному толкованію, сенатское постановленіе опредѣ¬ 

лило только, что дѣти отпускающаго на волю, не лишен¬ 
ныя наслѣдства поименно, предпочитаются постороннимъ 
наслѣдникамъ. 

65 Итакъ, освобожденный изъ подъ отеческой власти сынъ, 
обойденный въ завѣщаніи, имѣетъ преимущество предъ 
посторонними наслѣдниками въ имуществѣ Латинянъ, хо¬ 
тя бы онъ вопреки завѣщанію своего родителя не потре¬ 
бовалъ владѣнія наслѣдствомъ. 

66 Точно также дочь и прочіе прямые наслѣдники, хотя 
и устраняются по гражданскому праву отъ всякаго наслѣ¬ 
дованія посхѣ ихъ отца, если лишены наслѣдства посред¬ 
ствомъ общей формулы, но все-таки въ наслѣдствѣ послѣ 
Онст. Гая. 19 
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ііотіпаііт а рагепіе Гиегіпі ехЬегесІаІі, роііогез египі 
ехігапеіз ЬегебіЬиз *). 

67 Кет а<1 НЬегоз циі аЬ Ьегейііаіе рагепііз зе аЬзІі- 
пиеіипі, ш'Лг'Іо тгпив іатеп Ьопа Ьаііпогит регііпепі; 
пат Ы а<іео ехЬегесІаІі пиііо тогіо (іісі ровзипі, поп та- 
§іа циат циі Іезіагаепіо зііепііо ргаеіегііі зипі. 

68 Ех Лів отпіЬиз заііз і11и<і аррагеі, ві із циі Ьаііпит 
іесегіі *)---* * |- 
ѵѵ.1—21.-| 

Латинянъ они будутъ имѣть преимущество предъ посто¬ 
ронними наслѣдниками, если только они не поименно бы¬ 

ли лишены родителемъ наслѣдства. 

67 Равнымъ образомъ, если дѣти откахутоя отъ на¬ 
слѣдственной массы родителя, имущество Латинянъ имъ 
тѣмъ не менѣе принадлежитъ, ибо эти наслѣдники никоимъ 

’ образомъ не могутъ считаться ни лишенными наслѣдства, 
ни обойденными въ завѣщаніи молчаніемъ. 

68 Изъ всего этого достаточно видно, что если тотъ, кто 
сдѣлалъ кого-либо Латиномъ- 

*) Гешень в Бэниніъ читали: ііст Яііа сеіегщио циоз ехѣегебез Нее! 

Іиге сіѵііі іасеге іпіег ееіегоз, циатѵіз іб зиЙісІаі, иі аЬ отпі Ьегебііаіе раігів 
8иі виттоѵеапіиг, іатеп іа Ьопіз Ьаііпогит, пізі потіпаііт а рагепіе Гиегіпі 
схЬегебаіі, роііогез египі ехігаиеія ЬегебіЬиз. Послѣдняя редакція Студемун- 

да, которую мы приняли, передастъ мысль и слогъ Гая точнѣе, устраняетъ 
неудачное чтеніе: ехЬегебсз Іісеі Гасегс. 

7) Гушке объясняетъ содержаніе § 08 въ примѣчаніи слѣдующимъ 
образомъ: бепіепііат Ьапс іиіззе.визріеог зі із, ^иі Ьаііпит /есегіі, пеі еіиз ІіЬс- 

гі зоіщие еі Ьегебез іасіі ѵіѵапі, сот Ьаііпиз тогііиг, піЬП поѵі зепаіпзсопзпііо 
іпігобисіит еззе\ Ьипс епіт зоіит сааит іб зресіаге, сит иЬ Ьегебі|6мл беіипсіі 
іиз іп Ьопіз Ьаііпогит асі ІіЬегоа еіиз ігапеіеггі роззіі. Веб еізі тапитіззог Ьа¬ 

ііпит ехігапео Іе&аѵегіі (2,195), 8Сіо Іосит поп еззе ѵібегі, циоб ІіЬѳгоз іап- 

іит ехігаиеіз ЬегебіЬиз ргаеіиіегіі; цпя бе гс іатеп пои биЬііо, циіп біззепвегіпі 
ІССі, аіѵе ехігапео зіѵе ипі ех ІіЬегіз рег ргаесерііопет ЬаІІпиз Іе^аіиз Гиегіі, еі 
Ьіз сопігоѵегвііз таіогст рагіеш рад. 141 оссираіат Гиівзе. ЗеяиеЬапіпг беіпбѳ 
аііае сопігоѵегзіае, еі іп Ьіз ргіта, иі риіо, ві ІіЬегіз іапіат ЬегебіЬиз іпвіііиііз 
ипиз ех ііз во аЬзііииегіі ѵсі Ьегебііаіст зргеѵегіі, Ьопа Ьаііиі аб отпез ап аб 
соз іапіит, цпі Ьегебея Гасіі випі (циоб ѵегіиз езі) регііиеапі. (}иат цпаевііо- 

пет беіпбе віаііт §из 69 ехсерівзс ѵібеіиг. 
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69 Пет іІІЫ ^ио^ие сопяіаге иідеіиг, зі зоіоз НЬегоз 
ех | (ЗізрагіЬиз рагІіЬиз раігопгг.9 Ісеге(1е$ теіщиегіі, циод, 

рго /ге\ѵеА\ШгігврагНЬиз$?гопргоиггйіЬиз ЪопаЬаііпі ри- 

іаиі аё еоз регііпеге, чиіа пиііо іпіегиепіепіе ехігапео 
Ьеге(1е зепаіизсопзиііо Іосщз поп езі. 

70 8еі зі сит ІіЬегіз зиіз еііат ехігапеит Ьегеёет ра- 
Ігопиз геііциегіі, Саеііцз ЗаЬіпиз 1) а к Іоіа Ьопа рго 
иігіІіЬиз рагІіЬиз а(і НЬегоз ёеіипсіі регііпѳге, ^иіа сит 
ехігапегіз Ьегез іпіегиепіі, поп ЬаЬе! Іех Іипіа Іосит, 
зесі зепаіизсопзиНит. Іаиоіепиз*) аиіет аіііапіит еат 
рагіет ех зепаіизсопзиКо НЬегоз раігопі рго иігіІіЬиз 
рагІіЬиз ЬаЬііигоз еззе, диат ехігапеі Ьегеёез апіе зе- 
паІизсопзиНит Іе^е Іипіа ЬаЬіЦігі еззепі, геііциаз иѳго 
рагіез рго Ьегеёііагігз рагІіЬиз аё еоз регііпеге. 

69 Повидимому яспо и то, что если патронъ оставленное 
наслѣдство раздѣлилъ между одними только дѣтьми на не¬ 
равныя части, то думаютъ, что имущество послѣ Латина 
раздѣляется между ними не поголовно, по въ размѣрѣ, 
указанномъ завѣщаніемъ, такъ какъ нѣтъ мѣста сенатско¬ 

му постановленію, если не является никакого посторон¬ 
няго наслѣдника. 

70 Но если патронъ оставитъ вмѣстѣ со своими дѣтьми 
еще и посторонняго наслѣдника, то по мнѣнію Делія Са¬ 
бина, дѣти покойиика получаютъ приходящуюся на каж¬ 
дое изъ нихъ долю всего наслѣдственнаго имущества, по¬ 
тому что въ томъ случаѣ, когда является посторонній на¬ 
слѣдникъ, примѣняется не законъ Юнія, по сенатское по¬ 
становленіе. Яволенъ же утверждаетъ, что но сенатско¬ 
му постановленію дѣти матрона получатъ соразмѣрно чи¬ 
слу ихъ ту часть наслѣдства, какую пріобрѣли бы посто¬ 
ронніе наслѣдники по закону Юнія, до изданія сенатскаго 
постановленія, и что остальныя части наслѣдства при¬ 
надлежатъ имъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ завѣщаніемъ. 

!) Со. Агиіепив Саеііив ЗаЬшия, замѣчательный юристъ временъ Не- 

спасіана, послѣдователь Кассія, авторъ сочиненія п. а. ІіЬег йе Егіісіо Ае<Н- 

Ііига Сигиііиш, которымъ пользовался Ульиіаиъ (1. 65 § 2 р. 21, 1. 1. 72 § 7. О. 

35,1. ср. Оеіі. 4, 2, 3 -5. 6, 4. Гай, III. 70.141). 

9) Юристъ временъ Траяна и Адріана, приверженець Капитона (1. 2 

§ 47. V. 1, 2.1. 5. а 40, 2). 

19* 
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71 Нет циаегііиг ап Ьос зепаіизсопзиііит асі еоз ра- 
Ігопі ПЬегоз регііпеаі, ^иі ех Шіа періеие ргосгеапіиг, 
ісі езі ці перозпіеиз ех Шіа роііог зіі іп Ьопіз Ьаііпі теі 
циат ехігапеиз Ьегез; кет {ап) асі таіегпоз Ьаііпоз Ьос 
зепаіизсопзиііиш регііпеаі, чиаегііиг, ій езі иІ іп Ьопіз 
Ьаііпі таіегпі роііог зіі раігопае Йііиз циат Ьегез ех¬ 
ігапеиз шаігіз. Саззіо 1) . ріасиіі иігоцие сази Іосит 
еззе зепаіизсопзиііо. зеё Ьиіиз зепіепііаш ріегіцие іп- 
ргоЬапІ, циіа зепаіиз сіе Іііз ІіЬегіз рагогіит *) піЬіІ зеп- 
Ііаі, циі аііат Гатіііат зе^ие^еп^и^; ісЦие ех ео аррагеі 
^ио(3 потіпаііш ехЬеге(1аІоз зишшоггеі* пат иісіеіиг (1е 

71 Точно также возникъ вопросъ, касается ли это се¬ 
натское постановленіе дѣтей патрона рожденныхъ отъ до¬ 
чери или внучки, т. е. имѣетъ ли мой внукъ отъ дочери въ 
наслѣдственномъ имуществѣ моего Латина преимущество 
передъ постороннимъ наслѣдникомъ; далѣе спрашивается, 
касается ли это сенатское постановленіе материнскихъ 
Лятинянъ, т. е. получитъ ли въ имуществѣ материнскаго 
Латина предпочтеніе сынъ патронки, или посторонній на¬ 
слѣдникъ матери. Кассій полагаетъ, что въ обоихъ слу¬ 
чаяхъ примѣняется сенатское постановленіе, но большин¬ 

ство не раздѣляетъ этого мнѣнія, такъ какъ сенатъ ничего 
не опредѣлилъ на счетъ тѣхъ дѣтей родителей, которыя 
примкнули къ другой сем^ѣ; это видно изъ того, что се¬ 
натъ исключаетъ поименно лишенныхъ наслѣдства. По- 

1) Кассій, послѣдователь Сабина, считается основателемъ сабиніанской 
пгкоды и сабнніанскиіъ воззрѣній; отсюда Сабпніанцевъ называютъ часто Сав- 

ѳіапі. Кассій управлялъ при Клавдіи Сиріей, былъ ватѣмъ отправленъ Неро¬ 

номъ въ изгнаніе, изъ котораго возвратился лишь при Веспасіанѣ. Написалъ 
большое сочиненіе п. 8. Зиа сіѵііе, которое комментировалъ его ученикъ Ари¬ 

стонъ, а Яволенъ сдѣлалъ ивъ него извлеченіе въ 15 книгахъ. Кромѣ того 
Кассій объяснялъ Вителлія (поіае арий Уііеіііит) и Урсея Ферокса (арой Бг- 

веіпт) (1.2 §47. Б. 1,2). Гай ссылается на этого гориста въ I. 196. II. 

79. 195. 244. III. 71. 133. 140. 147. 161. IV. 79. 114. 

Студемундъ: раігонагиш. Гушке пишетъ: рагепіит въ виду послѣ¬ 

дующихъ словъ: чиі схіісгсйагі а рагепіе воіеп*. 



Ш, 72]. 285 

1іІ8 зепііге ехАегейагі а рагепіе зоіепі, ві ЬегеДез 
поп іпзіііиагНиг; пециѳ аиіегп таігі Шіит Шіатие, пе- 
Чие аио | шаіегпо пероіет періетие, 8І еиш еагаие Ііе- 
геДет поп іпзШиаІ, ехЛегейаге песеззе езі, 8Іие (іѳ іиге 
сіиііі циаегатиз, 8Іие іе есіісіо ргаеіогіз, цио ргаеіегіііз 
ИЬегіз сопіга ІаЪиІаз Іезіатепіі Ьопогига розвезвіо рго- 
тіиііиг. 

72 Аіщиашіо Іатеп сіиіз Котапиз Іібегіиз Іагпциаш 
Ьаііпиз тогііиг, иеіиіі зі Ьаііпив ваіи о іиге раігопі аЬ 
ітрегаіоге іиз (^иігіііит сопзесиіиз Гиегіі\гіет зі Ьаііпиз 
іпиііо иеі і^погапіе раігопо іиз (}иігіі;іит аЬ ішрѳгаіоге 
сопзесиіиз зіі: циіЬиз сазіЬиз, иі сііииз Тгаіапиз сопзіі- 
Іик,!) (іиш иіиіі ізіе ІіЬегІиз, сеіегіз сіиіЬиз Кошапіз НЬег- 

видимому, сенатъ имѣлъ въ виду тѣдъ, которые обыкно¬ 
венно лишаются наслѣдства родителемъ, если не назна¬ 
чаются наслѣдниками. Да и нѣтъ надобности ни матери 
лишать сына или дочь наслѣдства, ни матернему дѣду 
—внука или внучку, если не хотятъ назначить ихъ на¬ 
слѣдниками, будемъ ли мы разсматривать этотъ вопросъ съ 
точки зрѣнія гражданскаго права, или съ точци зрѣнія пре- 
торскаго эдикта, которымъ вонрѳки завѣщанію обѣщается 
владѣніе наслѣдствомъ дѣтямъ, обойденнымъ въ завѣща¬ 
ніи молчаніемъ. 

72 Иногда, однако, вольноотпущенникъ, получившій рим¬ 
ское гражданство умираетъ какъ бы Латинъ, если, напри¬ 
мѣръ, Латинъ получитъ по милости императора нвиритское 
право, безъ нарушенія правъ патрона; равнымъ образомъ, 
если Латинъ получитъ отъ императора права римскаго 
гражданства противъ воли и безъ вѣдома патрона. Бъ 
этихъ случаяхъ, согласно эдикту императора Траяна, на¬ 
званный вольноотпущенникъ, пока онъ живъ, уподоблн- 

§ 72. Ср. § 4.1. де виссевз. НЪ. (3, 7). Рііп. ср. 10, 4. 105. 

*) Смудемундъ: ваш, иі діѵпз Тга]аииз сопзіііиіі, зі Ьаііпив- 

сопзесиіив віі, [цпіЬпз сазіЬиз] дшп ѵіѵіі еіс. Правнльиѣѳ. казалась вамъ ре¬ 

дакція Гушке. 
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1І8 бітіііз езі еі іизіоз НЬегоз ргосгеаі, тогііиг аиіет 
Ьаііпі іиге, пес еі НЬегі еіиз Ьегейез езм роззипі; еі іп 
Ьос Іапіиш ЬаЬеІ Іезіатепіі іасііопет, иі раігопит Ьеге- 
Йет іпзіііиаі еіфіе, 8І Ьегез еззе поіиегіі, аііигп зпЪзІі- 
Іиеге роззіі. 

73 Еі циіа Нас сопзіііиііопе иійеЬаІиг еЯГесІит, иі пит- 
^иат !) ізіі Ьотіпез Іапщиат сіиез Вотапі тогегепіиг, 
^иатиІ8 ео іиге розіеа изі еззепі, ^ио иеі ех 1е&е Аеііа 
Зепііа иеі ех зепаіизсопзиііо сіиез Котапі еззепі, йіииз 
Найгіапив іпкріііаіе геі тоіиз аисіог Гиіі зепаіизсоп- 
биШ /асіипйі, иі циі і^погапіе иеі гесизапіе раігопо2) 
аЬ ітрегаіоге іиз (іиігіііит сопзееиіі еззепі, 8І ео іиге 
розіеа изі еззепі, цио ех Іе^е Аеііа Зепііа иеі ех зепаіиз- 

ется прочимъ вольноотпущенникамъ, получившимъ римское 
гражданство, и оставляетъ законное потомство, но уми¬ 
раетъ какъ Латонъ, и дѣти его не могутъ ему наслѣдовать; 
правоспособность же его состоитъ только въ томъ, что 
онъ можетъ назначить наслѣдникомъ патрона и подназна- 
чить ему другого, если тотъ не пожелаетъ быть наслѣ¬ 

дникомъ, 
73 А такъ какъ упомянутое постановленіе было, невидимо¬ 

му, причиною того, что эти люди никогда не умирали 
какъ римскіе граждане, хотя бы впослѣдствіи и восполь¬ 
зовались тѣмъ иравомъ, въ силу котораго по закону Элія 
или по сенатскому постановленію они были бы римскими 
гражданами, то императоръ Адріанъ, чувствуя несправе¬ 
дливость подобнаго положенія, предложилъ сенату издать 
такое постановленіе, чтобы тѣ, которые безъ вѣдома или 
противъ воли патрона получатъ отѣ императора квири- 
тское право, считались наряду съ людьми, пріобрѣвшими 
права римскаго гражданства, по закону Элія Сенція,илн по 

§ 73. Ср. 1, 29 веч. 66 веч. 69 зеч. 

!) Студемундь: иі бѳ шцпят. 

*) Справедливо замѣчаетъ Гушке: Кои орпа еяі рпіаге ехсігііѳѳе: иеі 
ааіио іиге раігопі; пат Ьос сааи ігіст ѵаіегс, чиоіі аііегів сіпоЬиз (іпиііо иеі геси- 

$апіе раігопо), ех еопвіііиііопс Тгаіапі иііго вечиеЪаІиг. 
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сопзиііо, еі Ьаііпі та/ш'ззепі, сіиііаіет Кошапаш сопзе- 
Чпегепіпг, ргоііиЗе ірзі ЬаЬёгепІиг ас еі 1е#е Аеііа 8еп- 
Ііа иеі зепаіибсопзиііо а<1 сіиііаіеш Кошапаш региепіз- 
зепі. | 

74 Еогиш аиіеш ^ио8 Іех Аеііа 8епііа (Ыііісіогиш пи- 
шего Гасіі, Ьопа шо4о циазі сіигит Еотапогит ІіЬегіо- 
гига, шо(1о диазі Еаііпогиш а<1 раігопоз регііпепі. 

75 Каш еогиш Ьопа ^иі, зі гп аійріо иіііо поп еззепі, ’) 
шапишіззі сіиез Кошапі Гиіигі еззепі, ^иа8І сіиіиш Во- 

сенатскому постановленію, если только они впослѣдствіи 
воспользовались тѣмъ правомъ, въ силу котораго, по зако¬ 
ну Элія Оенція или сенатскому постановленію, они пріо¬ 

брѣли бы римское гражданство, въ случаѣ если бы оста¬ 
лись Латинами. 

74 Имущество тѣхъ лицъ, которыя по закону Элія Сен- 
ція причислялись къ классу людей, покоренныхъ ору¬ 
жіемъ, принадлежитъ патронамъ либо по аналогіи съ на- 
слѣдстиомъ послѣ вольноотпущенниковъ — римскихъ гра¬ 

жданъ, либо по аналогіи съ наслѣдствомъ послѣ Латиновъ 
(Юніанскихъ). 

75 Именно, наслѣдственная масса тѣхъ лицъ, которыя по 
лучивъ свободу, пріобрѣли бы права римскаго граждан¬ 
ства, если бы не было противъ этого законныхъ пре- 

§ 74. Ср. 1,13 веч. 
§ 75. Ср. 1, 25. 26. ІЛр. 20, 14. 15. 

*) Въ Берлинскомъ Мувеѣ сохраняется фрагментъ римскаго юриста 
слѣдующаго содержанія:—шп еззеі. 8е<1 сит Іедѳ <1ѳ Ьопіз геЬив(|ііе еогит Ьо- 

тіпит ііа Іпв Нісеге ІиИісінт гбПНеге ргаеіог ЗиЪеаіиг, иі еа Яаві, чиас ГпГига 
Гогепі, зі ПеИііісіогит питего Гасіі поп емепі, ѵіПеатив пе ѵегіпз зП, ча<>(1 Чп>* 

Пат зепзегиві, еі Пе ипіѵегвіа Ьоиіз еі Не віп^иііз. (Ср. Моттвеп, МопаізЬе- 

гісЬі Пег Вѳгііп. АкаП. П. ЛѴізз. (рЬіІоз.-ЫзІог. Кіазэе). 1879. р. 501. Кгйдег, 
въ 2еііясЬг. П. 9аѵі&. 81ІЯ. Г. К. С. ТЬ. I. р. 93. НивсЬке, Піе аиГ^оГипПе- 

пеп ВгисЪзІйске аиз ЗсЬгіЛ. гот. «Іигіяіеп. 1880 р. 1—26). Упомянутая въ 
этомъ отрывкѣ іех есть, безъ сомнѣнія, Іех Аеііа 8епііа, и этотъ фрагментъ 
обнималъ, вѣроятно, опредѣленія о наслѣдникахъ ПеПііісіогит, которыя мы 
встрѣчаемъ у Гая въ Ш. § 74—76. Ср. также Вгіпх, Піе Ггві^еіаззепеп Пег Іех 
Аеііа Зепііа ипП^Пая Вегііпег Гга^тепі ѵоп Пей БеПііісіеп (2етеі АЬЬ. аиз П. 
гот. Еі 1884). р, 13.24, 



288 [Ш, 76—78. 

шапогат раігопіз еасіет Іе^ѳ ІгіЬиипіиг. поп Іатеп Ы 
ЬаЬепі еііат Іезіатепіі Гасііопеш: паш ісі ріегівцие ріа- 
сиіі, пес іптегііо. пат іпсгесІіЬіІе ггійеЬаІиг реззітае 
сошіісіопіз ЬотіпіЬиз иоіиіззе Іе^із Іаіогет іезіатепіі 
іасіипсіі іиз сопсеДеге. 

76 Еогит иего Ьопа ^иі, зі поп іп аЦио иіііо еззепі, 
тапитіззі Гиіигі Ьаііпі еззепі, ргоіпсіе ІгіЬиипіиг раіго¬ 
піз, ас зі Ьаііпі (Іесеззіззепі: пес те ргаеіегіі поп заііз 
іп еа ге Іедіз Іаіогет иоіипіаіет виат иегЬіз ехргез- 
$гззе. 

77 Ѵійеатиз аиіет еі сіѳ еа зиссевзіопе ^иае поЬіз ех 
етрііопе Ьопогит сотреііі. 

78 Вопа аиіет иепеипі аиі иіиогит аиі тогіиогит: иі- 

пятствій, предоставляется патронамъ въ силу того же 
закона по аналогіи съ наслѣдствомъ послѣ вольноотпу¬ 
щенниковъ — римскихъ гражданъ; но эти лица, какъ по¬ 

лагаетъ не безъ основанія большинство юристовъ, не 
имѣютъ правоспособности составлять завѣщанія. Каза¬ 
лось невѣроятнымъ, чтобы законодатель хотѣлъ предо¬ 

ставить людямъ низшаго положенія право составлять за¬ 
вѣщанія. 

76 Наслѣдственное имущество послѣ тѣхъ лицъ, которыя 
вслѣдствіе отпущеніи на полю пріобрѣли бы права Лати¬ 

нянъ (Іаііпііаіеш «Іипіапат), если бы не было противъ 
этого законныхъ препятствій, предоставляется патронамъ, 
какъ ослнбы эти лица умерли Латинами/ Но по этому во¬ 
просу законодатель, какъ я полагаю, не достаточно ясно 
выразилъ свою волю. 

77 Обратимъ вниманіе и на то преемство, которое откры¬ 
вается при покупкѣ имущества (съ публичнаго торга—въ 
случаѣ конкурса). 

78 Цродается конкурсная масса лицъ, или находящихся въ 

§ 77. Ср. 2, 98. рг. I. йѳ яисс. аиЫ. (3, 12). Бе ргіѵаііт Гасіа ѵсвйіПопв Ьо- 

погпт. Ь. 67. § 2. Б. йе сопй. іпйеЬ. (12, 6). 

§ 78. (}ш Ггаий. о. Іаі.] ср. Сіе. рго (}иіпі. 19. 23. Ь. 7. § 1. Б. чиіЪ. ех с. іп 
Роев. (42, 4). ех 1. Іиііа]. ср. Бі&. 42, 3. С. 7, 71. ТЬ. С. 4. 20. Ь. 11. 

С. ех. чоіЬ. с. іпГат. (2,12). іийісаіогит] ср. Сеіі. 20,1. 15, 13 ейісіо рг.] 

Ср. 4,106. тогіиогит] ср. 2, 154. 158. 150. 
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иогшп иеіиі еогиш циі іѴаи<Ыіопіз саиза Іаіііапі пес 
аЬзепІез йеГепсІипІиг; кеш еогит ^иі ех Іе^е Іиііа *) 
Ьопіз сесіипі; кет ішіісаіогит розі іетриз циоё еіз раг- 
Ііт Іе^е XII ІаЬпІагит раіііт ейісіо ргаеіогіз а<1 ехре- 
сііепёат ресипіат ІгіЬиіІиг. шогіиогига Ьопа иепеипі 
иеіиіі еогиш (рііЬиз сегіит езі пецие Ьегедез печие Ьо- 
погит роззеззогез пе^иѳ иііиш аііит | іизіит зиссеззо- 
геш ехізіеге. 

79*) (Еі) зі ^иі(1ет иіиі Ьопа иепеапі, іиЬеІ еа ргаеіог 

живыхъ, или умершихъ; имущество первыхъ продается 
нир. въ томъ случаѣ, когда должникъ скрывается съ цѣлью 
уклониться отъ отвѣта по иску; продается имущество 
и тѣхъ лицъ, которыя по закону Юлія уступаютъ таковое 
своимъ кредиторамъ для конкурснаго распредѣленія. Точ¬ 
но также продается имущество на основаніи судебнаго 
рѣшенія по истеченіи срока, предоставленнаго имъ (т. е. 
лицамъ, находящимся въ живыхъ) для удовлетворенія кре¬ 

диторовъ, отчасти по законамъ XII таблицъ, отчасти по 
иреторскому эдикту. Имущество умершихъ должниковъ 
продается тогда, когда извѣстно, что у нихъ нѣтъ ни бли¬ 
жайшихъ наслѣдниковъ, ни преторскихъ, ни какого-нибудь 
другого законнаго преемника. 

79 Если совершается продажа имущества того, кто нахо¬ 
дится въ живыхъ, то ироторъ приказываетъ владѣть 

§ 79. Ср. Сіе. рго (^иіпі. 8. ТЬеорЬ. 3, 12 рг. 

Законъ Не севвіопе Ъопогиго, изданный Цезаремъ или Августомъ. 

*) Объ этомъ трудномъ фрагментѣ ср. Крюіеръ, КгііівсЬе ѴегвисЬе. р. 

136. Гушке, Кехиш. р. 153. Саі. и Дпгіѳрг. Апіеі. аД Ь. 1. Келлеръ, вѳтевігіа 
аД Сіе. рго (Зніпііо. р. 94. ТНеорНйив. III. 12 въ извѣстной степени объясняетъ 
мысль и содержаніе § 79. Ср. также отличное толкованіе Гутшмиѵіп: ІсЬ 
ѳіеііе шіг Діе 8асЪе еіпІасЬ во тог, Давв егві еіпе шіэѳіо іп Ьопа віаіі ЯпДсІ, Діе 
Дсп СІааЫ^егп ОеІедепЬеіІ тегвсЬаЛГІ, воттоМ Гйг ДІе ЕгЬаііип& Дев Уегшб^епв 
ги 80г#еп, аів апсЬ Деп Веігад Дег Асііта и. Равяіта кеппеп гп Іегпеп. №сЬ 
ѴегІапГ тон 30 оДег 15 Та&еп Гоі^і еіп Яиваттепігііі Дег ОіаиЬі^ег, ит еіпеп 
та^іяіег хи епѵаЫеи, Дег віе Ъеіт ѴегкаиГѳ тегігеіеп воіі. ЯикіеісЬ кѳвсЬіеЫ 
еіпе оІТепОісІіе ІЗѳкаппітасІіипк тіі Дег АиГГогДепшв БгЩег, пт сто тбдІісЪ 
лип всЬоп птіі Дет таківіег тог1аиЯ&е ІІпіегЬапДіип^еи апгикпііріеп. Егві 
ласЬДст Діо ЗасЬс кепОрепДе РиЫігіШ егіап^і ипД яісіі КаиЯпэІідс кстеІДеІ 
Ь&Ьеи, іві таи еті^оппаавзеп іи ЗіапД ^евсігі, Деп \ѵігк1ісЬеп Веігав ги ксп- 
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рег (ііез сопііпиоз XXX роззгсіегі еі ргоѳсгіЬі; зі иего 
тогіиі, рег ёіеэ XV; розіеа ІиЬеІ сопиепіге сгейііогез еі 
ех ео питего та§ізІгит сгеагі, ісі езі ешп рег ^иет Ьо- 
па иепеапі. іЫ}ие зі міиі Ьопа аѳпеапі, іп ёіеЬиз (X Ьо- 

погит) иепйіііопет 6е]гі ІиЬеІ, зі тогіиі, іп сІіеЬиз V.') 
((Не) Іапс/т иіиі Ьопа XX, тогіиі иего X етріогі а<1<ііеі 
ІиЬеІ. ^иа1'е аиіет іагёіиз иіиепііит Ьопогит иешііііо 
сотріеп іиЬеІиг, іііа гаііо езі, циіа сіе иіиів сигапйит 
егаі, пе йсііе Ьопогит иепйіііопев раіегепіиг *). 

и располагать имуществомъ должника безпрерывно въ те¬ 

ченіи 30 дней и сдѣлать публичное объявленіе о прода¬ 
жѣ; если продается имѣніе умершаго, то это совершается 
по истеченіи 15 дней; затѣмъ преторъ приказываетъ вѣ¬ 
рителямъ собраться и выбрать изъ своей среды магистра 
(представителя), т. е. такое лицо, при помощи котораго 
имущество могло бы быть продано. Если продается иму¬ 
щество того, кто находится въ живыхъ, то преторъ при¬ 
казываетъ совершить продажу въ теченіе 10 дней, если 
умершаго — то въ теченіе 5 дней; наконецъ преторъ при¬ 

казываетъ просудить имущество покупателю или но исте¬ 
ченіи 20 дней, если оно принадлежало лицу живому, пли 
но истеченіи 10 дней, если имущество было собствен¬ 

ностью умершаго. Причина, почему продажа имущества 
людей живущихъ должна совершаться медленнѣе, заклю¬ 

чается въ томъ, что относительно живыхъ нужно было по¬ 
заботиться, чтобы они не смотрѣли равнодушно на прода¬ 

жу имѣній. 

пеп, ппЛ поп \ѵаг егаі, ѵѵепі^ѳіепя пасѣ 10 оЛег 5 Тареп, Ліе 2еіІ декотшеп, нт 
тіі Лег АпавісЪі апГ еіп зііпаіі&еа Кеаиііаі, Ліе ѴегкаиГвЪеЛіп&ипвеп и. еіпеі 
Міпітаіргеів ги віеііеп. ЛѴигЛе Ліев Міпітшп піеііі яеѣоіеп, во гѵгап& пісЬІа 
Ліе ОІаиЬі^ег Лав Ьбсѣаіе ОеЬоі апгипеЬтеп, віе коппіеп аиГ Ьеаѳѳге 2еі(еп о. 

Ьеввеге Віеіег ігагіеп. 
0 Прежде читали: іп ЛігаіЛіо ЛіеЬпа У. По мнѣнію Гушке слово Літі- 

Ліо вѣроятно віоваета, и поэтому правильнѣе писать: іп ЛіеЬпа У. Сгпуде- 

лундъ просто л ясно: іп ЛітіЛіо. 

2) Расснеръ не рѣшился перевести конца этого фрагмента, хотя 
текстъ засвидѣтельствованъ безспорнымъ образомъ и помѣщается во всѣхъ 
изданіяхъ Гаевыхъ институцій. 
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80 Nе^иѳ аиіега Ьопогиш розбеввогшп пе^ие Ьопогит 
етріогиш (гг$) ріепо іиге йипі, 8е<1 іп Ьопіз еГйсіипЫг; 
ех іиге (^иігіііит аиіет ііа йетит асЦиігипІиг, 8І изи- 
серегипі. іпіегйит циійет Ьопогит етрІогіЬив пе ибив 
^иійет саріо сопііп^іі, иеіиі 8І регедгіпиз згі | Ьопогит 
етріог 1)-|  - |- 

81 Пет ^иае АеЫіа зипі еі сигив /иегіпі Ьопа, аиі ірзе 
йеЬиіІ, пецпе Ьопогит ро88е880п пе<]ие | Ьопогит егор- 
Іогг ірзо іиге (ІеЬе/гІг/г аиі ірзі сІеЬепі, еі іАео Йс отпіЬиз 
геЬиз иііЫЬш асііопгЬиз еі ехрегіипіиг еі сопиепгипіит} 

диаз іп 8е^иеп^і соттепіагіо ргоропетив. | 
82 8ипІ аиіет еііат аііегіиз ^епегіз виссеббіопев чиае 

80 Однако имущество не переходитъ къ преторскимъ на¬ 
слѣдникамъ (владѣльцамъ) и покупателямъ имѣніи въ иол- 

нут собственность, но имъ предоставляется только обла¬ 
даніе вещами; имущество дѣлается ихъ квиритскою соб¬ 

ственностью только по истеченіи давности: иногда поку¬ 
патели не пользуются даже правомъ давноств, нпр. тогда, 
когда покупатель — иностранецъ. 

81 Всѣ претензіи прежняго собственника имущества, ра¬ 
вно и его долги не переходятъ по самому праву на нре- 
торскаго владѣльца, ни на покупателя имущества, т. е. са¬ 
мое право не оставляетъ за владѣльцемъ или покупате¬ 
лемъ тѣхъ же должниковъ и долговъ, какіе были у преж¬ 
няго собственника. Поэтому по поводу всѣхъ вещей они 
съ одной стороны сами могутъ выступить противъ дру¬ 
гихъ съ аналогическими исками, а съ другой можно про¬ 
тивъ нихъ предъявлять такого же рода иски, о чемъ имен¬ 
но поговоримъ въ слѣдующей книгѣ. 

82 Есть еще другой родъ преемства, который не введенъ 

§§ 80. 81. Ср. 4, 34. 35. 145. 146. 2, 26. Ѵягг. <1е ге г. 2,10. § 4. ТЬоорЬ. 1. с. 
регеягіпив] ср. Сіе. <1е оГОс. 1, 12, 37. 

§ 82 = рг. I. бе ася. рег айгое* (3,10). 

*) Но примѣчаніи Гушке (V) конецъ § 80 обнималъ вѣроятно слѣду¬ 

ющій текстъ: пес 8(епаІиз)с(о»8иІІит) гопссзяегіі с(іи8) сііііТлТі іііз | ^ио и(иае) 

сіиіЬ(ив) с(іиз) рориіі а сіиіішз Еотлапіз а!іепап|іиг илнеареге роа$(ші0. 



292 [Ш, 83—84. 

пецие Іе&е XII іаЬиІагигп пецие ргаеіогіз есіісіо, ве(1 ео 
іиге (уиой) сопзепзи гесеріит езі, іпігогіисіае зипі. 

83 Еіепіт сиш раіегіашіііаз бе іп асіорііопет <1ес?й, 
гоиііегиѳ іп тапит сопиепіі, отпев еіив гез іпсогрогаіев 
еі согрогаіез ^иае^ие еіз сіейііае зипі, раігі асіорііио 
соетрііопаіогіие асЦиігипІиг, ехсерііз Ьіз циае рег са- 
рііів (Іетіпиііопѳт регеипі, циаіез зипі изизГгисІиз, оре- 
гагит оЫі^аІіо ІіЬегііпогит циае рег іизіигапсіит соп- 
Ігасіа еві, еі Ігз сопіезіаіа *) 1е§іІіто іисіісіо. 

84 Ех (Ііиегзо цио<1 із (ЗеЬиЛ, диі зе іп асіорііопѳт йеііі 
циаеие іп тапит сопиепй, поп Ігапзіі а(1 соетрііопа- 
іогет аиі аё раігет асіорііиит, пізі зг Ьегесіііагіит 

ни закономъ XII таблицъ, ни преторскимъ эдиктомъ, но 
тѣмъ правомъ, которое принято но общему согласію, т. ѳ. 
обычаемъ. 

83 Въ самомъ дѣлѣ, когда отецъ семейства даетъ себя 
на усыновленіе, или когда женщина переходитъ подъ 
власть мужа, то всѣ ихъ вещи, безтѣлесныя и тѣлесныя, 
равно и всѣ вещи, которыя имъ причитались оъ другихъ, 
пріобрѣтаются усыновителемъ или фиктивнымъ мужемъ, 
за исключеніемъ тѣхъ, которыя уничтожаются вслѣдствіе 
умаленія правоспособности, какъ напримѣръ полное поль¬ 

зованіе, обязательство личныхъ работъ вольноотпущен¬ 
никовъ, клятвенно заключенное, и искъ, доведенный до мо¬ 
мента засвидѣтельствованія спора въ законномъ судѣ. 

84 Оъ другой стороны, долги, слѣдуемые съ того, кто 
отдалъ себя на усыновленіе, или той, которая вступила 
подъ власть мужа, переходятъ на усыновителя только въ 
томъ случаѣ, если будутъ наслѣдственными, и за эти дол- 

§ 83 = § 1.1. еод. Ср. 2, 26. ІЛр. 19. 18. — Сіе. Тор. 4. § 23. Зиеіоп. Тіѣ. 15. 

орегаг. оЫ.] ср. I*. 7. И. де орег. 1ІѢ. (38, 1). іид.] ср. 3, 181. 

§ 84. Ср. § 3. I. дѳ асч. рег аггов. (3,10). Ъ. 2. I). де сар. тіп. (4, 5); іпГга 

4, 38. 80. 

х) Чтеніе Рудорфа; мы бы предлагали: Іів сопіевіаіа. Ср. ЕндогіТ, діе 
Іех. Ехс. а. д. Іиві. д. Оаіиз. Вегііп. 1866. р. 344. (ср. Саііініг. Ь. 59 (58). Б. де 
оЫ. еі асі. 44, 7). 
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аев аііепит іиегіі\ Ае ео | епіш, циіа ірве раіег асіор- 
ііиив аиі соешрііопаіог Ьегеэ ЙІ, Йігесіо Іепеіиг іиге; із 

иего циі 8е айоріаіійит Аеііі ^иае^^е іп шапит сошіе- 
піі, (Іезіпіі в8$е Ьегез; іе ео иего ^иосі ргоргіо пошіпе 
еяе регеопае (ІеЬиегіпІ, Іісеі пецие раіег асіорііииз іе- 
пеаіиг печие соетрііопаіог, пеуие ірзе циійет, циі 8ѳ еі 
іп агіорііопет йейіі иеі чиае іп шапит сопиепіі, шапеаі 
оЫі&аІиз оЫі^ніаие, циіа зсйісеі рег саріііз (ІетігшЦопет 
НЬегеІиг, Іатеп іп еиш еатие иіііів асііо сіаіиг гезсізза1) 
сарііів ёешіпиііопе; еі ві айиегзив Ьапс асііопет поп 
(ІеГепёатгІиг, ^иае Ьопа еогит Гиіига Гиіззепі, бі зе аііе- 
по іигі поп зиЬіесізвепІ, ипіиегза иепсіеге сгеДіІогіЬиз 
ргаеіог регтіиіі. 

85 Ііет зі кеі'вз Іе&ііітат Ьегейііаіет, апЩиат сегпаі 

ги отвѣтствуетъ въ силу самаго закона усыновитель или 
фиктивный мужъ, такъ какъ онъ дѣлается наслѣдникомъ, 

а тотъ, кто отдалъ себя на усыновленіе, или та женщина, 
которая перешла йодъ власть мужа, перестаютъ быть на¬ 
слѣдниками. Хотя усыновитель и фиктивный мужъ не 
отвѣтствуютъ по тѣмъ долговымъ обязательствамъ, кото¬ 
рыя заключили яти лица отъ своего имени, и хотя лицо, 
давшее себя усыновить и женщина, перешедшая подъ 
власть мужа, не берутъ на себя обязательствъ, такъ какъ 
они чрезъ умаленіе правоспособности освобождаются отъ 
отвѣтственности, однако, съ погашеніемъ измѣненной пра¬ 
воспособности, противъ нихъ дается аналогичный искъ, 
и если эти лица не защищаются противъ этого иска, то 
преторъ позволяетъ вѣрителямъ продать все то имуще¬ 
ство, которое бы имъ принадлежало, если-бы не подчини¬ 
лись чужой власти. 

85 Если наслѣдникъ уступитъ другому іп іиге свое закон¬ 
ное наслѣдство, прежде чѣмъ приметъ ее торжественнымъ 

§§ 85 - 87. Ср. 2, 35—37. 

*) Преторъ, обходя старое цивильное право, уподобилъ лицъ, под¬ 

вергшихся умаленію правоспособности ннэшей степени (саріііз бетіпиііо ті- 

піта) касательно ихъ отвѣтственности эа долги, такимъ лицамъ, которыя 
никакого умаленія правоспособности не претерпѣли. Ср. 1. 2 § 1. Б. 4, 5. 



294 [Ш, 86—87. 

аиі рго Ьегейе дегак, аііг іп іиге сейаі, ріепо іиге ЙІ іііе 
Ьегез, сиі сезза езі Ьегейііаз, регіп&е ас зі ірзе рег 1е- 
&ет а<1 Ьегейііаіет иосагеіиг; ^иоЙ8і розіеациат Ьегез 
ехіііегіі, сеззегіІ,айЬис Ьегез тапеі еі оЬ ій сгейіІогіЬиз 
ірзе ІепеЬііиг; зей гез согрогаіез ІгапзГегеі ргоіпйе ас зі 
зіп^иіаз іп іиге сеззіззеі, йебііа него регеипк, еочие то- 
йо йеЬіІогез Ьегейііат Іисгит іасіипі. 

86 Ійет іигіз езі, зі Іезіашепіо зсгіріиз Ьегез розіеа- 
. ^иат Ьегев ехіііегіі, іп іиге сеѳзегіі Ьегейііаіет; апіе 

айііат пего Ьегейііаіет сейепйо піЬіІ а&іі. 

87 8имз аиіет еі песеззагіиз Ьегез ап а1^иі<і 
а§апІ ') іп іиге сейепйо циаегікиг: позігі ргае- 

образомъ, пли прежде чѣмъ будетъ дѣйствовать въ каче¬ 
ствѣ наслѣдника, то но гражданскому п общенародному 
праву преемникомъ становится тотъ, кому устунлено на¬ 
слѣдство въ формѣ цессіи іп .)иге совершенно такъ, какъ 
еслибы этотъ послѣдній былъ призванъ кь наслѣдованію 
въ силу закона. Но когда онъ уже послѣ принятія наслѣд¬ 
ства уступаетъ таковое, то тѣмъ не менѣе онъ наслѣ¬ 
дуетъ, и потому будетъ отвѣтственнымъ передъ вѣрите¬ 
лями. Физическія вещи наслѣдственной массы перехо¬ 
дятъ къ тому, кому она уступлена, совершенно такъ, какъ 
еслибы отдѣльные предметы были ему переданы передъ 
судящимъ преторомъ, а долги погашаются, и такимъ обра¬ 
зомъ должники но наслѣдству извлекаютъ выгоду. 

86 То же самое примѣняется, если назначенный въ завѣ¬ 
щаніи наслѣдникъ уступаетъ іп .щге свое наслѣдство дру¬ 
гому уже послѣ принятія такового; но когда онъ это дѣ¬ 
лаетъ до принятія наслѣдства, то эта цессія іп .іиге не 
влечетъ за собою законныхъ послѣдствій. 

87 Но спрашиваютъ, достигаетъ ли чего-нибудь ближай- 
ьчій и необходимый наслѣдникъ, уступая наслѣдство пе¬ 
редъ судящимъ преторомъ? Приверженцы нашей школы 

і) Прежде писали: адеИ. . 
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серіогез піЫІ еов а^его ехізіітаиі; йіиегзае зсЛоІае 
аисіогез і(іет еоз а#еге риіапі, ^иой сеіегі розі айііат 
Ьегейііаіега; піЫІ епіт іпіегезі, иігит аЦиіз сетепсіо 
аиі рго 1іеге(3е ^егепйо Ьегез Яаі, ап іигіз песеззііаіѳ 
Ьегейііаіі айзігіпдаіиг. 

88 іѴмлс ігапзеатиз ай оЫі^аІіопез, ^иа^,ит вишта 
йіиізіо іп (Іиаз зресіез йійисііиг. отпіз епіт оЫі^аІіо иеі 
ех сопігасіи пазсііиг иеі ех йеіісіо. 

89 Еі ргіиз иійеатиз йе Ьіз ^иае ех сопігасіи пазсип- 
іиг. Ьагит аиіет циаііиог ^епега зипі: аиі епіт ге сотъ- 
ІгаЬіІиг оЫі^аІіо аиі иегЬіз аиі Ііііегіз аиі сопзепзи. 

90 Ке сопігаііііиг оЫі^аІіо иеіиі тиіиі Йаііопе; (тиіиг 
аиіет йаііо) ргоргіе іп Ьіз геЬиз сопііи^іі циаг ропйе- 

полагаютъ, что эти наслѣдники совершаютъ недѣйстви¬ 
тельный актъ; представители другой школы (Прокуліан- 
цы) утверждаютъ, что они этимъ актомъ достигаютъ того 
же, что и другіе послѣ добровольнаго] принятія наслѣд¬ 
ства, такъ какъ, повидимому, безразлично, дѣлается ли 
кто наслѣдникомъ, вслѣдствіе торжественнаго принятія 
и дѣйствія въ качествѣ наслѣдника, или вслѣдствіе тог о, 
что законъ его принуждаетъ къ принятію наслѣдства. 

88 Теперь перейдемъ къ обязательствамъ, главное дѣленіе 
которыхъ распадается на два вида; каждое обязательство 
возникаетъ или изъ договора, или изъ правонарушенія. 

89 Разсмотримъ прежде тѣ, которыя происходятъ изъ до¬ 
говора; ихъ четыре вида: именно они возникаютъ вслѣ* 
дствіе передачи вещи, или торжественными словами, или 
письменнымъ образомъ, или простымъ соглашеніемъ. 

90 Обязательство заключается передачею вещи, напри¬ 
мѣръ, когда даютъ въ-заемъ. Заемъ въ тѣсномъ смыслѣ 
возникаетъ при тѣхъ вещахъ, которыя опредѣляются вѣ- 

§§ 88. 89. Ср. рг. § 2.1. По оЫі$. (3,13). Ері*. 2,9 рг. Ъ. 1. рг. § 1. Б. де оЫ. еі 
ас*. (44, 7). 

§ 90 == рг. I. чаі(і. той. ге сопіг. (3, 14). Ср. Ері*. 2, 9. § 1. Ь. 1 § 2. Б. де оЫ, 

е* ас*. (44, 7). 
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ге пишего тепзига еопзіапг, ^иа1із езі ресипіа пише- 
гаіа иіпит оіеига Ггитепіит лез аг^епіит аигиш; 
9иаз геч аиі питегапйо аиі теііепііо аиі репбепйо іп Ьос 
<ктиз, и( ассіріепііит йапі еі (|пап<1(^ие поЬіз поп 
еаейет, зесі аііае? еіизёет паіигае ге(ИапІиг: ипйе еііат 
шиіиига арреііаіит езі, циіа ^ио<і ііа &Ъі а те (Іаіит 
езі, ех тео Іиит ЙІ. 

91 І8 ^ио^ие ^иі поп ёеЬіІит ассеріі аЬ ео ^иі рег 
еггогет зоіиіі, ге оЫі^аІиг; паш ргоіпсіе еі сопйісі роіезі 
5і ракет еѵм оаке ороктеке, ас зі тиіишп ассеріззеі. 
ишіе циИат риіапі риріііит аиі тиііегет сиі зіпе Іи- 
Іогіз аисіогііаіе поп йеЬіІит рег еггогет (Іаіит езі, поп 
Іепегі сопйісііопе, поп та^із чиат тиіиі йаііопе. зе(і 

сомъ, счетомъ и мѣрою, какъ нир. наличныя деньги, вило, 
масло, хлѣбъ въ зернѣ, мѣдь, серебро, золото; эти вещи 
мы даемъ или счетомъ, или мѣрою, или вѣсомъ для того, 
чтобы онѣ сдѣлались собственностью получающихъ и что¬ 

бы со временемъ были возвращены намъ не тѣ же. самыя 
вещи, но другія того же свойства и качества. Отсюда 
произошло и названіе займа (нш(аиш), такъ какъ то, что 
мною тебѣ даио, изъ моего дѣлается твоимъ (теит + 
іиит = тиЬиит). ') 

91 Вещью обязуется и тотъ, кто получилъ недолжное отъ 
того, кто по ошибкѣ заплатилъ; противъ него можетъ быть 
вчинаѳмъ искъ по формулѣ; „если явствуетъ, что такой- 

то обязанъ дать*, какъ будто бы онъ получилъ заемъ. 
Вотъ иочѳму нѣкоторые полагаютъ, что малолѣтній или 
женщина, которымъ дано безъ соизволенія опекуна по 
ошибкѣ то, что имъ не слѣдуетъ, столь же мало обязаны 
возвратить это по судебному требованію, какъ и на осно- 

§ 91 = § 1.1. еоб. (3. 14). Ср. Ь. 5. § 3. Б. 6о оЫ. еі асі. (44, 7). § 6.1. <1е 
оЫ. ч. ч. ех сопіг. (3, 27). Ь. 3 рг. Б. бе апсі. еі сопв. (26, 8). Ь. 4. 

§ 4. Б. бе (Іоіі ехс. (44, 4); іпй-а 4, 5. 41. 

!) Образчикъ того, какъ древніе обращались часто съ этимологіей. 

Конечно, слово тиіиия произошло не изъ сліянія а изъ того же 
корня, который имѣемъ въ глаголѣ тиіаге. 
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Ьаес ѳресіез оЫі^аІіопіз поп иівеіиг ех сопігасіи сопвіз- 

Іеге, ци.іа із зоіиешіі апіто <Ы, та§із сіізігаііеге ииіі 
пе^оііиш ^иат сопІгаЬеге. 

92 ѴегЬіѳ | оЫі^аІіо ЙІ ех іпіегго^аііопе еі гезропзіопе, 

иеіиі оакі зрсжоез? зрсжоео, оавіз? оаво, ркоміттіз? 

РКОМІТТО, РШЕРКОМ1ТТІЗ? ЕШЕРНОМІТТО, ЕЮЕГѴ- 

ВЕ5? ЕШЕІѴВЕО, ЕАСІЕЗ? ЕАСІАМ. 

93 Бей Ьаес циійет иегЬогиш оЫі^аііо оакі зрсжоез? 

зрсжоео, ргоргіа сіиіит Котіпогит езі; сеіегае иего 
іигіз ^епііит зипі, ііацие іпіег отпез Ьошіпез, ѳіие сі- 

ваніи займа. Впрочемъ сей видъ обязательства, поводимо¬ 
му, не происходитъ изъ договора, такъ какъ тотъ, кто даетъ 
въ намѣреніи заплатить, скорѣе хочетъ прекратить обяза¬ 

тельственное отношеніе, чѣмъ заключить. 

92 Обязательство словами заключается посредствомъ во¬ 
проса и отвѣта, нпр.: Обязуешься торжественно дать? 
Обязуюсь торжественно дать? Дамъ. Обѣщаешь? Обѣ¬ 
щаю. Даешь-ли честное слово исполнить свое обѣщаніе? 
Даю честное слово. Ручаешься? Ручаюсь. Сдѣлаешь? 
Сдѣлаю. *). 

93 Но что касается слѣдующаго вида словеснаго обяза¬ 
тельства: Обязуешься-ли торжественно дать? Обязуюсь,— 
то онъ свойственъ римскимъ гражданамъ. Прочіе же ви¬ 
ды принадлежатъ общенародному праву и употребляются 
между всѣми людьми,—какъ между римскими гражданами, 

• 

§ 92. Ср. Еріі. 2, 9. § 2. рг. I. сіе ѵегЬ. оЫ. (3,15). Ь. 1. § 7. О. Де оЫ. еі асі. 
(44, 7). Раиі. 2, 3. 5, 7. § 1. 

§ 93. Ср. §§ 119. 179. § 1.1. Де ѵегЪ. оЫ. (3,15) сит ТЬеорЬ. Ь. 8. § 4. О. Де 
ассерШ. (46, 4). Геві. ѵ. ЗропДеге р. 329. 343. Ѵагго Де Ь. Ь. 6, 5. §§ 69 

веч. (ЗеіівсЬг. і, девсЬ. В\Ѵ. X. р. 327). 

!) Переводъ этихъ старинныхъ формулъ представляетъ иввѣстную 
трудность. ЗропДев (ѵоив-еп&аеег-ѵоив. Ср. ОотепдоГ. Во уои геідеіоивіу еп- 

іоде? Ср. МиігЪеаД. Агі іЬои вроовог? Ср. Ровіѳ. ОеІоЬві Ди?). 

Рійерготііііз (рготеКег-ѵоив виг ѵоіге Іоі? Оо уои рготівѳ оп уоиг 
р]і?ЫеД ГаІіЬ? ѴегвргісЪеі Ди аи? Тгеие и ѲіаиЬео?). 

РШ]ѵЪеі (ѵоив-гѳиДег -ѵоив вДе]иввсиг? Во уои аиіЬогіге оп уоиг рИ^Ь- 

іеД ГаІіЬ? ВевеЫві Ди аиГ Тгеие-и ѲІаиЪеп?;. 

Инст. Гая. 20 
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пез Котапоб зіие реге^гіпоѳ, иаіепі; еі цаатиіз асі 
бггаесат иосет ехргеззае Ліегіпі* иеіаі Ьос тойо (86- 
оеіс; ЭсЬоаг бріоХоугіс; 6[АоХоуа>* тсСсхеі хеХебесс; 
тссотеі %еХе6а> • ісопдаеіс; тсопг]оа>), еііат Ьаес Іатеп 
іпіег сіиез Котапоз иаіепі, зі тосіо Огаесі зегтопіз іп- 
іеііесімт ЬаЪеапЦ еі е сопігагіо циатиіз Ьаііпе епип- 
ііепіиг, іатеп еііат іпіег реге^гіпоз иаіепі, зі тойо Ьа- 
Ііпі зегтопіз іпіеііесіит ЬаЪеапі. а* іііа иегбогит оЫі- 
^аііо оакі зрогоез? зрсжоео а(іео ргоргіа сіиіит Кота- 
погит езі, иі пе циісіет іп бгаесит зегтопет рег іпіег- 
ргеіаііопет ргоргіе ігапз&ггі роззіі, чиагаиіз сіісаіиг 
а бгаѳса иосе й§игаіа еззе. 

94 ІЫе сіісііиг ипо сази Ьос иегЬо реге^гіпит ці^ие 
оЫі&агі роззе, иеіаі зі ітрегаіог позіег ргіпсірет аііси- 
іиз реге^ппі рориіі іе расе ііа іпіегго^еі: расем рѵтѵ- 

такъ и между иностранцами. Хотя-бы эти стиоудяціи вы¬ 

ражены были по гречески, нир. слѣдующимъ образомъ: 
$аюеі<;; 8(і>аа> (дашь? дамъ); ор/Ло^еіс; Ь|юХо*^о) (обѣщаешь? 
обѣщаю); тсіосбі хеХебек;; яізтеі хеХебсо (ручаешься? ручаюсь); 
яоп/ре'с; яог^асо (сдѣлаешь? сдѣлаю), то они имѣютѣ значе¬ 
ніе и у римскихъ гражданъ, если они только знаютъ грѳ- 
чебкій языкъ. Съ другой стороны эти словесныя обяза¬ 
тельства, хотя-бы они были выражены по-латыни, примѣ¬ 
няются и у иностранцевъ, если они только ионимаютъ ла¬ 

тинскую рѣчь. Торжественное выраженіе: „обѣщаешь 
дать. Обѣщаюи до такой отеоени свойственно только рим¬ 
скимъ гражданамъ, что даже нельзя найти соотвѣтствен¬ 
наго термина въ греческомъ языкѣ, хотя, какъ говорятъ* 
эта формула образована по образцу греческаго слова. 

94 Вотъ почему нѣкоторые утверждаютъ, что этой форму¬ 
лой можетъ обязаться также въ одномъ случаѣ и иностра¬ 
нецъ, нпр. если нашъ императоръ предложитъ вопросъ 
о заключеніи мира представителю какого-либо иностран¬ 
наго народа въ такой формѣ: обѣщаешь ли торжественно, 

§ 94. Ср. Ьіѵ. 9, 5. 8. 11. 41 (ср. 1, 24Л Сіе. рго ВаІЬо. 12. § 29. 
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нам зро^ез? иеі ірзе еойеш тойо іпіѳгго^ѳіиг. циой 
пітіит зиЬШііег йісіит еві, ^иіа зі циій айиегвиз рас- 
Ііопет Лаі, поп ех ѳііриіаігг а&ііиг, зей іиге Ьеііі гея 
иіпйісаіиг. 

35 ІПисі йиЬііагі роіезі, ѳі циіз *) -ѵѵ. 1—13 

95а . . . | зі йеЬіІог тиііегіз іиззи еіиз, йшп тодо 

аисіоге іиіоге егіет | йоіі йісаі ^иой йеЪеІ. аііиз аиіет 
оЫі&аго во тодо | поп роіеѳі. | еі ійео зі цоіз аііиз рго 
тиііеге доіет иіто ргошіііаі, сот|типі іиге оЫі^агг де- 
ЬеЫі, шіісеі иі апіе зііриіеіиг та|гі1из. 

96 Лет ипо ХодиепЫ еі зіпе | іпіеггодаііопе аііі рготпіі- 

іепіе сопІтаЫіиг оЫідаіго, зі ІіЬетіиз раігопо аиі допит 

аиі типи* аиі орегаз зе даіигит еззе іигаиіі, еі | зі Ьаес 

что будетъ миръ? или если самого императора такимъ хѳ 
образомъ спрашиваютъ; впрочемъ эти слова отличаются 
ухъ слишкомъ большою тонкостью, потому что; случись 
что-либо вопреки соглашенію, дѣло разбирается не на осно¬ 
ваніи договора, а взыскивается на основаніи права войны. 

95 Мохно сомнѣваться въ томъ, что если кто- 
95а ... если долхникъ жены по ея приказанію, лишь бы 

только по совѣту опекуна обѣщалъ дать ей въ приданое 
столько же, сколько долженъ. Другой хе такимъ образомъ 
обязаться не можетъ. Поэтому, если кто-либо другой 
обѣщаетъ муху за его женой приданое, то онъ долженъ 
будетъ обязаться по общимъ правиламъ, то есть, чтобы 
супругъ прежде севѳршилъ стипуляцію. 

96 Точно также, если одинъ говоритъ и обѣщаетъ безъ во¬ 
проса со стороны другого, то обязательство заключено, 
нпр. если вольноотпущенникъ клятвенно обязался дать па¬ 
трону или подарокъ, или оказать почтеніе, или исполнить 
извѣстныя услуги; и если только въ этомъ случаѣ воз- 

*) Ср. примѣчаніе Гушке (V): БиЪіШіо ео регііппіввѳ ѵійеішг, ві чиів 
ЪагЬага Ііпрта иіаіиг, ѵеі аііа ѵосе, чиат 40а іпіегго&аіиа вП, гевропсіеаі, ап 
оЫі&еІ ѵеі оЫІ&еІог, чпой ѵегіив еві. Ср. Ь. 1 §6 О. де ѵегЬ. оЫ. (45, 1).ТЬеорЬ. 

3, 1*6, 1. Студемундъ въ примѣчаніи предлагаетъ слѣдующій текстъ: 

аі чпів іпіегго&апіі дагі вропдев? гевропдеаі рготіМо ѵеі даЪо, ап гесіе оЫі^е- 

Іпг; аиі ві чиів іпіеггов&піі рготіНів? гевропсіеаі Юр.оХоуш ап гесіе оЫі^еІшг. 

20* 
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боіа саиза езі, ех яиа іигеіигапсіо сопІгаЬіІиг оЫі^а- 
Ііо. запе ех аііа пиііа саиза іигеіигапсіо Ьотіпез | 
оЫі^апІиг, иіідие сит диаегііиг йе іигѳ Котапогит. 
пат арис2 реге^гіпоз циі(1 іигіз зіі, зіп^иіагит сіиііаііиш 
іига гедиігепіез аііий іпіеііе^еге роіегітиз. 

97 8і ІЙ диой йагі зііриіатиг, Ые 8ІІ, иі йагі поп роз- 
зіі, іпиііііз езі зііриіаііо, иеіиі ві диіз Ьотіпет НЬегит 
диет вегиит еззе сгейеЪаІ, аиі тогіишп диет иіиит 
еззе сгейеЪаІ, аиі Іосит засгит иеі геіідіозит диет 
риІаЬаі еззе Ьитапі іигіз Йагі (зііриіеіиг. 

97а Нет зі ^игз гет диае гп гегит паіига еззе поп роі- 

езі} иеіиі Мрросепіаигит), зііриіеіиг, аедие іпиііііз езі 
зііриіаііо. 

98. Пет зі диіз зиЬ еа сопйіііопе зііриіеіиг диае ехіз- 

никаетъ обязательство вслѣдствіе клятвы; конечно, ни въ 
какомъ другомъ случаѣ люди не берутъ на себя обязатель¬ 
ства вслѣдствіе клятвы, преимущественно когда дѣло за¬ 
ходитъ о нравѣ Римлянъ. Ибо въ томъ, что касается правъ 
иностранцевъ, то, разсматривая право каждаго государ¬ 
ства въ отдѣльности, мы можемъ придти къ другому за- 

. ключенію. 
97 Если то, что мы стипулируемъ, таково что не можетъ 

быть дано, то стипуляція будетъ безполезна, если кто нпр. 
при помощи стипуляціи будетъ требовать для себя сво¬ 
боднаго человѣка, котораго считалъ рабомъ, или покойни¬ 
ка, котораго считалъ живымъ, или священное или религіо¬ 
зное мѣсто, которое считалъ предметомъ человѣческаго 
права. 

97а Точно также если кто будетъ стипулировать, чтобъ ему 
дали вещь, которая въ дѣйствительности не существуетъ, 
нпр. гиипоцѳнтавра, то стипуляція будетъ недѣЙствит 
тельна. 

98 Если кто стипулируетъ съ прибавленіемъ невозможнаго 

§ 97. Ср. Ь. 1 § 9. Б. де оЫ. в* ас*. (44, 7). Ері*. 2, 9 § 5. §§ 1. 2. I. <3е іпи*. 
8*ір. (3,19). 

§ 98. Ср. Ері*. 2, 9 § 6 .Ь. 1 § 11. Б. де оЫ. е* ас*. (44, 7). § 11.1. Ь. *. (3, 19). 

§ 10. I. сіе Ьегед. іпв*. (2.14). Рапі. 3, 4Ь. § 1. Ь. 1. Б. де сопдіс. іпв*. 

(28, 7). Ь. 31. Б. де оЫ. е* ас*. (44, 7). 
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Іеге поп роіезі, иеЫі зі ді^ііо саеіит Іеіі^сгіі, іпиііііз 
езі зііриіаііо. зе<1 Іе^аіит зиЬ іпроззіЬіІі согкіісіопе ге- 
Іісіиш позігі ргаесеріогез ргоіпдѳ веЬегі риіапі, ас зі 
віпе сопйісіопе геіісіит еззеі; діиегзаг зсАоІае аисіогез 
поп тіпиѳ Іе^аіит іпиіііе ехізіітапі диат зііриіаііо- 
пет *): еі запе иіх ідопеа (ііиегзііаііз гаііо ге<Ш роіезі. 

99 Ргаеіегеа іпиііііз езі зііриіаііо, зі диіз і§погапз гет 
зиаш еззе, (Загі зіЬі еат зііриіеіиг: цщре диод аіісиіиз 
езі, ід еі дагі поп роіезі. 

100 Бепідие іпдііііз езі Ыіз зііриіаііо, зі диіз ііа (Загі 
зііриіеіиг: робт моктем меам бакі зрсжоез? иеі ііа: 
(рОЗТ МОКТЕМ ТѴАМ ЪАКІ ЗР0ХѴЕ39 ПсЛвІ йШвТПу 8І ЦШ8 ІІ<Х (ІСПЧ 

условія, нпр. „если онъ коснется пальцемъ неба44, то сти- 

пулація недѣйствительна. Но отказъ, оставленный йодъ 
невозможнымъ условіемъ, по мнѣнію нашихъ учителей, 
дѣйствителенъ, совершенно какъ еслибы отказъ былъ на¬ 
значенъ безъ условія 2). Приверженцы противоположной 
школы держатся того мнѣнія, что отказъ столь же недѣй* 

ствителенъ, какъ недѣйствительна стипуляція. И въ са¬ 

момъ дѣлѣ, трудно найти удовлетворительное основаніе для 
этого различія. 

99 Сверхъ того, стипуляція недѣйствительна, если кто, не 
зная, что вещь его, стинулируѳтъ, чтобы она ему была 
дана, такъ какъ лицо не можетъ пріобрѣтать собственную 
вещь. 

100 Наконецъ, стипуляція недѣйствительна, если кто-либо 
стипулируетъ такимъ образомъ: „обѣщаешь ли дать послѣ 
моей смерти?44 или: „послѣ твоей смерти обѣщаешь-ли 
дать?44, но стипуляція дѣйствительна, если кто стипулиро- 

§ 99. Ср. Ь. 1 § 10. Б. йе оЫ. еі ас*. (44, 7); іпГга 4, 4. §§ 2. 22. I. де іпиШ. 

віір. (3, 19). 

§ 100. Ср. Еріі. 2, 9 §§ 7. 8. §§ 13.15. I. Ь. і. (3,19) еі 2, 232. 277. 3, 117. 119. 

158. 176. 

!) Совсѣмъ другое мы читаемъ въ русскомъ переводѣ Расснера: пред- 

стпавители противоположной школы того мнѣнія, что легатъ столько же дѣй¬ 

ствителенъ, сколько дѣйствительна стипуляція. 

*) Чтб потомъ распространилось и на условное нааначепіе наслѣдни- 

ка у. 1. Б. 28, 7). 
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вігриіеіиг: сѵм мот лк, бакі $гохве& иеі йа:) сѵм мокіе- 

кі5 блкі 5РОЫОЕ5? і(1 езі оі іп поиізбіішіт иііае іет- 
риѳ зіірпіаіогіѳ аиі рготіѳвогіѳ оЫі^аІіо сопіегаіиг: пат 
іпеіе^апз евве иізит еѳі ех Ьеге<)іѳ регбопа іпсіреге 
оЫі^аІіопет. гигзит На бііриіагі поп розвитпв: ркшіе 

дѵлм мокіак, аиі ркіше дѵлм мокіекіз, оакі зрол- 

оЕб? диіа поп роіезі аіііег іпіеііе^і ргіііе диат аіідиіб 
тогіеіиг, диат зі тогѳ бесиіа біЦ гигбпз тогіе зесиіа 
іп ргаеіегііит гегіисііиг зііриіаііо еі диосісіаттосіо Іа- 
1І8 ебі: некеш мео бакі зроиоЕб? диае запе іпиіііів 
ебі. ♦ 

101 (}иаеситдие Де тогіе Діхітиз, еаДет еі Де саріііз 
Детіпиііопе Дісіа іпіеііе^тив. 

102 АДЬис іпиііііз езі зііриіаііо, бі диіз аД іД диод іпіег- 
го^аіиз егіі, поп гевропДегіІ, иеіиі зі зезіегііа х а Іе 

валъ такимъ образомъ: „когда я буду умирать, обѣщаешь- 
ли дать?" т. е. чтобы обязательство стипулятора или обѣ- 
щателя отлагалось на послѣдній день жизни, такъ какъ 
считалось неприличнымъ, чтобы обязательство получало 
свое начало отъ наслѣдника. Далѣе, мы не можемъ сти- 
пулировать такъ: „наканунѣ моей смерти или наканунѣ 
твоей смерти обѣщаешь-ли дать?" Нельзя вѣдь опредѣлить 
конецъ чьей-либо жизни, прежде чѣмъ послѣдуетъ самая 
смерть. Затѣмъ, по наступленіи смерти начало стнпуля- 
цін отодвигается въ прошлое и сводится до нѣкоторой сте¬ 
пени къ слѣдующей формулѣ: „обѣщаешь-ли дать моему 
наслѣднику", очевидно такая стипуляція недѣйствительна. 

101 Все, что мы сказали о смерти, считаемъ сказаннымъ 
и объ умаленіи правоспособности. 

102 Кромѣ того стипуляція недѣйствительна, если кто-либо 
не отвѣчаетъ на предложенный вопросъ, нпр. когда кто 
будетъ стипулировать, чтобы ты далъ десять сестерцій, 

§ 101. Ср. 153. Ь. 38 рг. В. (Іе зоіп*. (46, 3). 
§ 102. Ср. § 5.1. Ь. I. (3, 19;. ЕрИ. 2, 9. §§ 9. 10. Ь. 1 §§ 3. 4. Ь. 83. §§ 2. 3. Ь. 

35. § 2. Ь. 134. § 1. О. де У. О. (45,1). 
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(Іагі зііриіег, еі Іи «евіегііа ѵ рготіііаз, аиі ві е^о риге 
зііриіег, Іи зиЪ сопДісіопе рготіііаз *). 

103 Ргаеіегеа іпиІі1І8 еві ѳііриіаііо, зі еі Йагі зііриіетиг, 
сиіив іигі зиЪіесІі поп зитиз: ишіе Ший диаезііит езі, 
зі диіз зіЬі еі еі сиіиз іигі зиЬіесІиз поп езі, (іагі ѳііри- 
Іеіиг, іп циапіиш иаіеаі зііриіаііо: позігі ргаесеріогез 
риіапі іп ипіиегѳит иаіеге еі ргоіпйе еі зоіі диі зііри- 
Іаіиз зіі, во1і(ішп Ле&егі, аЦие зі ехігапеі потеп поп 
агііесіззеі: ве(3 (Ііиегзае зсДоІае аисіогез | ёітісііит еі 
деЬѳгі ехізіітапі, рго аііега иего рагіе іпиіііега езѳе зіі- 
риіаііопеш. . 

103а АИа саиза езі, | зі иеІиЬі зекѵо иеі тіо гаишлз мко 

а ты обѣщаешь пять сестерцій, или если я стипулирую 
безусловно, а ты обѣщаешь съ условіемъ. 

103 Бромѣ того стипуляція ничтожна, если мы стинули- 
руѳмъ на имя другого лица, власти котораго мы не подчи¬ 
нены 3). Вотъ почему возникъ вопросъ, на сколько дѣй¬ 
ствительна стипуляція, если кто-нибудь стипулируетъ яа 
одинъ разъ на свое имя и имя другого, въ чьей власти онъ 
не находится. Приверженцы нашей школы думаютъ, что 
стипуляція вполнѣ дѣйствительна, и что стипулируюіцій 
долженъ пріобрѣсти все въ свою пользу, какъ еслибы не 
прибавилъ имени третьяго лица; но представители проти¬ 
воположной школы утверждаютъ, что его пріобрѣтеніе 
ограничивалось половиной и что стипуляція въ остальной 
части недѣйствительна. 

103а Другое дѣло, если я нпр. стипулирую: „обѣщаешь-ли 
дать моему рабу“ или „моему сыну семейства и мнѣ? 

§ 103. Ср. §§ 4, 19.1. Ь. і. (3, 19). ііі&а §§ 114. 103. Ь. ПО рг. В. де ѵегЪ. оЫ. 

(45,1). N07.115. с. 6. Ь. 64. Б. <1е сопіг. егпрі. (18, 1). Ь. 4. Б. де ѳіір. 

вегѵ. (45, 3). 

*) Трудно здѣсь узнать, какое обстоятельство вліяло на недѣйстви¬ 

тельность стипуляція и Гутшмитъ справедливо замѣчаетъ: пап капп шап &аг 
пісЫ веЬп, оЪ <Не ІІпвйШ&кеіІ дег Зііроіаііоп іт депаппіеп Веіѳріѳіе ѵоп дет 
ЦпІегвсЬіеде дег Витте (Іпві. Лпві. § 5 де Іпиі. ѳіір. 3,20) одег ѵоп дет Аг 
АП дев Ведапдопеп п. УегаргосЬепеп аЪЬап^і. Гуиіке предлагаетъ: еі; Іп пшп- 

тит аевіегііит У тіііа рготіЦів, но Студемундъ отвергаетъ эту сложную ре¬ 

дакцію. 

*) Такъ какъ древнее право не допускало представительства. 
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ЕТ МІН1 БАКІ ЗРС^ИЕв | ЗІІриІаШ 8І7П. ІППС вПІГП СОПЗШ, 

воіійшп ёеЬегі еі те | во]Пит а рготіззоге реіеге роззе: 
цххой еііат йі, | сит іапіит иеіиі гшо глмшлз зііриІогѵу 

104 В'аеіегеа іпиіііів еві вііриіаііо, ві аЬ ео вііриіег ^иі 
іигі тео виЪіесІив еві, Нет ві ів а те вііриіеіиг. вегиив 
^иійет еі циі іп тапсіріо еві еі /іііа ратШая еі циае іа 
гоааи еві поп воіит ірві сиіив іигі виЬіесІі виіесіаеие 
випі, оЫі&агі поп роввипі, ве<1 пе аііг диісіега иШ *). 

105 Миіит педие вііриіагі пе^ие рготіііеге ровзе раіат 
еві. ійет еііат іп вигсіо гесеріит еві; циіа еі із віі- 

Тогда несомнѣнно предметъ стипуляцін въ цѣлости мнѣ 
принадлежитъ, и я могу требовать отъ обѣщающаго все; 
то же оамое имѣетъ мѣсто, если я стипулирую только сы¬ 
ну семейства. 

104 Кромѣ того безполезна стииуляція, когда я стипулирую 
отъ подвластнаго мнѣ, или когда онъ стинулируетъ отъ 
меня. Однако рабъ и тотъ, кто въ кабалѣ, и дочь семей¬ 
ства и жена, находящаяся во власти мужа, не могутъ обя¬ 
зываться не только по отношенію къ своему господину, но 
и по отношенію къ кому-либо другому. 

105 Нѣмой не можетъ ни стинулировать, ни обѣщать, это 
очевидно. То же правило принято и но отношенію къ 
глухому, такъ какъ и тотъ, кто стинулируетъ, долженъ 

§ 104. Ср. § 6.1. Ь. *. (3,19). Гг. Ѵа*. 99. Ь. 3 § 4. Б. сотпгаогі. (13, 6). Ь. 141. 

§ 2. іпіегроі. Б. йе ѵегЬ. оЫ. <45,1). 

§ 105 = § 7.1. ео<1. Ср. Ь. 1 §§ 14.15. О. <Іе оЫ. е* ас*. (44, 7). 

') Мы приняли редакцію Гушке (У). Другое чтеніе § 103а яащища- 

етъ Студемундъ: аііа сааѳа ев*, ві і*а в*іра1а*ив віш шіЫ ап* ТШо дал вропдез? 

цпо сава сопв*аі тіЬі во1і(1иш дсЪегі е* те воіпт ех еа в*ірп1а*іопе адаге ровве, 
цпатцпат Ті*іо воіѵспдо ІіЬегагів. 

3) Си]асШ (ОЬвегѵа*. VII. 11) утверждалъ, что во время классической 
юриспруденціи, пхогіп тапи не могла вступать въ обязательственны? отноше¬ 

нія. не могла обязаться, хотя бы мужъ и далъ свое соизволеніе, равно какъ 
и ішрпЬѳв аііепі іпгіа (1. 141 § 2. Б. 45, 1). Противоположнаго мнѣнія былъ 
Савиньи (Зув*. II. Веіі. У). Новое чтеніе Студемунда (е* Шіа ГатШаз ѳ* япае 
іп тапп ев*) подтверждаетъ мнѣніе Нунція вопреки выводамъ Савиньи 
и устраняетъ такимъ обравомъ всѣ сомнѣнія относительно этого вопроса. 

Ср. также 1. 3 § 4 0.13, 6. Въ русскомъ переводѣ Расснера мы читаемъ, что 
к сынъ семейства не могъ обязаться не только тому, кому онъ подчиненъ, но 
и никому другому, что не согласно съ контекстомъ и съ положеніями риж¬ 

скаго нрава (1.141 § 2.1). 45,1. 1. 39- И. 44, 7), 
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рп1аІиг,пегЬаршшІІепіІ8, еі циі рготііііі, иегЬа зіірпіап- 
Ііз ехаидіге деЬеІ. 

106 Ригіозиз пиііига пе^оііит дегеге роіеві, 4иіа поп іп- 
Іе11е§;іІ чиід а^аі. 

107 Риріііиэ опте пе#оІіит гесіе ^егіі, иі Іатеп, зісиЬі 
Іиіогіз аисіогііаз песеззагіа зіі, аі/ЬіЬеаІиі' (Іиіог), 
иеіиіі ві ірве оЪИ^еІиг *); пат аііит зіЬі оЫі^аге еііаш 
зіпе Іиіогіз аисіогііаіе роіеві. 

108 І(іет іигіз езі іп іетіпіз ^иае іп (иіеіа зипі. 
109 8ед ^иод діхітиз де риріііо, иЦче де ео иегит еві 

Чиі іат аіциет іпіѳііесіит ІіаЬеІ; пат іпіапв еі циі іп- 
Іапіі ргохітиз еѳі, поп тиііит а іигіозо | дНГегІ, циіа 

выслушать слова обѣщающаго, и тотъ, кто обѣщаетъ, сло¬ 

ва стииулятора. 
106 Сумасшедшій ве можетъ совершать никакого юридиче¬ 

скаго акта, такъ какъ онъ не понимаетъ, что дѣлаетъ. 

107 'Малолѣтній совершаетъ законно всякую юридическую 
сдѣлку, лишь бы только опекунъ принималъ участіе тамъ, 

• гдѣ утвержденіе опекуна необходимо, ннр. когда малолѣт¬ 
ній самъ обязывается; ибо обязать въ свою пользу дру¬ 

гого овъ можетъ и безъ участія и согласія опекуна. 
108 То же самое правило примѣняется относительно жен¬ 

щинъ, состоящихъ подъ опекою. 
109 Во всякомъ случаѣ сказанное вами о малолѣтнихъ при¬ 

лагается только къ тѣмъ, которые имѣютъ извѣстное по¬ 
нятіе (о значеніи юридическихъ сдѣлокъ); ибо дитя и тотъ, 
кто близокъ въ дѣтству, немного разнятся отъ сумасшед- 

§ 106 = § 8.1. вой. Ср. Ь. 1. § 12. Б. де оЫ. еі асі. (44, 7). 

§ 107 = § 9.1. еод. Ср. 2, 83. 3, 91. 119.176. ІЛр. 11, 27. 

§ 108. Ср. 3, 91.119. 176.1,192. 

§ 109 = § 10.1. Ь. і. (3,19). Ср. Ь. 1. § 13. Б. де оЫ. еі асі. (44, 7). 

*) Этотъ отрывокъ переданъ у Расснера невѣрно и искажаетъ 
смыслъ текста. Слова: ѵеіиі еі ірве оЫі^еіпг относятся къ малолѣтнему, а не 
къ опекуну, и поэтому трудно примириться съ переводомъ: такъ какъ если 
бы самъ опекунъ обязался. Впрочемъ конецъ отрывка изъясняетъ мысль 
автора. 
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Ьоіиз аеіаііз роріШ пиііиш іпіеііесіигп ЬаЬепі: зесі іп Ьів 
рирііііз (<ут іп/апіі ргохгтг тпі) ргоріеѵ иіііііаіеш 6е- 
пі^піог іагіѳ іпІегргеЫіо Гасіа езі. 

110 (Оиащиатп ието иі йіхітиз аііиз, диг гигі позіго 
зиЫесіиз поп езі, іпиійііеі' поЫз зіірѵіаіиг), роззитиз Іа- 
гаеп аё іё цаоё зііриіатиг, аііит аоЪіЬеге циі гйт зіі- 
риіеіот; чиеш ииі^о аёвіірйіаіогет иосатив. 

111 Е* Ьиіс ргоіпёе асііо сопреШ ргоЫецие еі гесіе зоі- 
иііиг ас поЫз зе<] ^иіё^иіё сопзесиіиз егіі, тапсЫі 
тЛісіо поЪіз гевіііиеге со^еіиг. 

112 Сеіегит роіеві еііат аіігз пегЬів иіі аёвііриіаіог 
циаго ^иіЬиз поз изі зитиз: ііацие зі иегЬі ^гаііа е^о 

шаго, потому что малолѣтніе этого возраста не имѣютъ 
никакого разсудка. Но по отношенію къ малолѣтнимъ, 
близкимъ къ дѣтскому возрасту, въ интересахъ пользы, 
принято менѣе строгое толкованіе права. 

ПО Хотя, какъ мы сказали, другое лицо, намъ не подвласт¬ 
ное, безполезно стииулируетъ въ нашу пользу, однако мы 
можемъ къ стииуляціи привлечь и другое лице, которое 
стииулируетъ то же, что и самъ стипуляторъ, и это лицо 
мы обыкновенно называемъ адстиляторомъ (замѣстителемъ 
кредитора). 

111 Это лицо имѣетъ искъ по стииуляціи и можно было ему 
правильно платить, какъ и намъ; но все, что адстипуля- 
торъ получилъ (отъ должника), онъ обязанъ передать 
намъ и отвѣчаетъ по иску изъ порученія. 

112 Впрочемъ адстипуляторъ можетъ совершать стипуля- 
цію и другими выраженіями, а не тѣми, которыми мы вое- 

§ 110. Ср. Геаі. у. Вепв. р. 273. Сіе. рго (Іиіп1.'*18 § 58. Рівоп. 9. Еріві. ад Ос- 
іаѵ. (іпіег. Сіе. ерр. ад. Вгпі. 2, 8) ѵѳгвпв вп. 

§111. Ср. §§ 117. 215. 
§112. Ср. 3,116. 

!) Расснеръ: и ему онъ правильно присуждается, Раевѣ ѳоіѵеге зна¬ 
читъ присуждать? Кромѣ того нельвя эдѣеь переводить: вед ^шд^шд сопве- 
епіив вгіі словами: „чего адстипуляторъ достигаетътакъ какъ терминъ 
сопвецпі обозначаетъ здѣсь: получать, пріобрѣтать и правильнѣе передаетъ 
мысль подлинника. 
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На вііриіаіиз зіт: бакі зрсжоез?, Шѳ віс адвііриіагі роі- 
еві: шем рше тѵа ркоміттіз? аеі: юем гшеіѵвез? 

иеі сопіга. 

ИЗ Пет тіпив адвііриіагі роіезі, ріиѳ поп роіезі: ііацие 
зі е^о зезіегііа х зііриіаіив згт, Ше зезіегііа ѵ зііриіагі 
роіеві; сопіга иего ріиз поп роіезі. Нет зі едо риге 
вііриіаіиз зіт, Ше зиЬ сопдісіопе зііриіагі роіезі; сопіга 
иего поп роіезі. поп зоіит аиіет іп циапіііаіе зед еііаш 
іп Іетроге тіпиз еі ріив іпіеііе^ііиг; ріиз еві епіш віа- 
Ііт аЦиід (Іаге, тіпиз езі розі Іетриз (іаге. 

114 Іп Ьос аиіет іиге циаедат віп^иіагі іиге оЪзѳгиап- 
Іиг: пат адвііриіаіогіз Ьегѳз поп ЪаЬеІ асііопет. Нет 
| вегииз а(1зІіри1ап(1о піЬіІ а&іі, циатѵів ех сеіегіз отпіЬиз 
саизіз вііриіаііопе сіотіпо адциігаі. ідет де ео циі іп 

пользовались; если я нор. такъ стипулирую: „обѣщаешь 
дать?" то онъ можетъ адстипулировать: „ручаешься ли 
и ты честнымъ словомъ за овое обѣщаніе?" или наоборотъ. 

113 Равнымъ образомъ адстипулировать на меньшую сумму 
можно, на большую нельзя. ДОтакъ, если я стипулирую 
десять сестерцій, то онъ можетъ-стииулировать пять се¬ 
стерцій; наоборотъ, больше онъ стииулировать не можетъ. 
Равнымъ образомъ, если я стипулировалъ безусловно, то 
онъ (адстипуляторъ) можетъ совершать отипуляцію подъ 
условіемъ, но не наоборотъ. При томъ же, не только въ ко¬ 
личествѣ, но и во времени разумѣется большее и мбнылее, 
ибо дать что-либо немедленно значитъ дать больше; дать 
по истеченіи извѣстнаго времени значитъ дать меньше. 

114 Но это право имѣетъ нѣкоторыя особенности. Такъ 
нпр. наслѣднику адстипулятора не предоставляется искъ. 
Равнымъ образомъ адстипуляція раба считалась недѣйстви¬ 
тельною, хотя во всѣхъ юридическихъ сдѣлкахъ онъ 
пріобрѣтаетъ для господина стипуляціоннымъ образомъ. 

То же самое принято относительно того, кто находится въ 

§113. Ср. § 5. I. йе Ягіеі. (3, 20). поп аоішп апі.] ср. 4, 53. Ь. 12 § 1. Б. де ѵегЪ. 
8іяп. (60, 16). Г.. 85. ТУ. йе воШ. (46, 3). 

§ 114. Ср. 4,113. 2, 87. чпаш зі віпе с. 6.] ср. 1,127. 130. 
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шапсіріо езі, та$із ріасиіі; паш еі із зегиі Іосо езі. із 
аиіеш циі іп роіезіаіе раігів езі, а§іі аіциісі, зеД рагепіі 
поп мЦиігіі, циатиіз ех отпіЬиз сеіегіз саизіз зііри- 
Іапбо еі а<]^иіга^; ас пе ірзі чиісіет аіііег асйо сопреііі, 
циат зі зіпе саріііз ёетіпиііопе ехіегіі сіе роіезіаіе ра- 
гепііз, иеіиіі шогіе еіиз аиі циоД ірзе Яатеп Біаііз іпаи- 
^игаіиз езі. еасіега сіе Шіа Гатіііаз еі ^иае іп тапи езі 
сіісіа тіеИе^етив. 

115 Рго ео ч^ие ^иі рготііііі зоіепі аііі оЫі^агі; чио- 
гиш аііоз зропзогез, аііоз Дсіерготівзогез, аііоз Яйешвзо- 
гез арреііаюиз. 

116 Зропзог ііа іпіегго^аіиг: ібем бакі зрсшбез? йсіе- 
рготіззог (ііа); ібем еіберкоміттіз? йДеіиззог ііа: ібем 

гібе тѵа ЕззЕіѵвЕ5?(^)иі(іеЫти8беЫ8аиіега, цио по- 

кабалѣ, такъ какь онъ равняется рабу. Тотъ, который со¬ 
стоитъ подъ властью отца, заключаетъ правильно юриди - 
чеокое дѣйствіе, но не пріобрѣтаетъ въ пользу родители, 
хотя во всѣхъ другихъ юридическихъ основаніяхъ посред¬ 
ствомъ стипуляціи онъ пріобрѣтаетъ для отца. Онъ поль¬ 
зуется искомъ только въ томъ случаѣ, когда онъ дѣлается 
самовластнымъ, безъ умаленіи своей правоспособности, 
нпр. въ случаѣ смерти отца, или въ случаѣ, если онъ по¬ 
свящается во фламины Юпитера. То же считаемъ ска¬ 
заннымъ и о дочери семейства и о женщинѣ, находящейся 
подъ властью мужа. 

115 За обѣщающаго (должника) обыкновенно обязываются 
другіе (поручители), изъ которыхъ одни называются зроп- 
зогез, другіе Меірготіззогез, третьи ййе^иззогез. 

116 Сионсора спрашивали такъ: „обѣщаешь ли то же самое 
дать?* Фидеииромиссора такъ: „даешь-ли честное слово, 
что обѣщаешь то же самое?44 Поручителя такъ: „даешь- 
ли свое честное слово, что приказываешь то же самое?41 
Но разсмотримъ, какое собственно названіе мы можемъ 

§ 115. Ср. рг. I. де Пдеі. (3, ‘20). Рапі. 1, 9 § 5. 1, 20. Еѳві. ер. у. Адрготіввог 
р. 15. 

§ 116. Ср. 3, 92. 4,137. Ері(. 2, 9. § 2. Оге&. С. ііі. де вропвогіЬав еі йдеіпязо- 
гіЬив (12, 1). Ь. 8 рг. Б. де вдеі. (46,1). Ь. 12. С. еод. (8, 41). § 7. I. 
еод, (3, 20). Іі. 75. § 6. Б. де ѵвгЬ. оЫ. (45,1). 
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шіпе ровзіпі ргоргіе асіреііагі1) ^иі ііа іпіегго^апіиг: ібем 

БАВІЗ? ІБЕМ РКОМІТТІЗ? ІБЕМ ЕАСІЕЗ? 

117 8ропзоге8 циісіет еі Ясіерготіззогев еі йііеіиззогез 
васре зоіетиз ассіреге, Лит си гати з иі (Ші^епііиз по- 
Ьіз саиіит зіі; аЛзІіриІаІогет иего Геге Іипс зоіит аЛЬі- 
ЬетиЗ'Сит ііа вііриіатиг, иі аЦиі<1 розі тогіет позігат 
сіеіиг; ^ига епітп иі ііа поЫз йеіиг) зііриіапсіо піЫІ а&і- 
тиз, агіЬіЬеіиг асйзііриіаіог, иі із розі тогіет позігат 
а^аі: ^иі зі чиіЛ Гиегіі сопзесиіиз, | Ле гез^гЪепЛо ео 
тапЛаІі іиЛісіо ЬегеЛі шео Іепеіиг. 

118 Зропвогіз пего еі йЛѳрготіззогіз зітіііз сопЛісіо(^), 
йЛвіивзогів паійе сйззітіііз. 

119 Кат НИ циіЛет пиіііз оЫі^аІіопіЬиз ассеЛеге роз- 

придать тѣмъ, которые такъ вопрошаются: „Дашь ли то 
же самое? обѣщаешь ли тоже самое? сдѣлаешь ли тоже?и 

117 . Мы часто принимаемъ поручителей, которыхъ мы назы¬ 
ваемъ спонсорами, фидеипромиссорами и фидеюссорами, 
имѣя въ вйду лучшее обезпеченіе нашихъ правъ; адсти- 
пулятора мы обыкновенно привлекаемъ тогда, когда мы 
совершаемъ стипуляцію съ тѣмъ, чтобы дано было что- 
нибудь послѣ нашей смерти. Такъ какъ стнпуляція не 
имѣетъ силы, то привлекается адстипуляторъ, который 
бы предъявлялъ искъ послѣ нашей смерти; если онъ что- 

нибудь получилъ, то онъ обязанъ возвратить полученное 
моему наслѣднику и отвѣчаетъ но иску изъ порученіи. 

118 Юридическое положеніе спонсора сходно съ положе¬ 
ніемъ фидёипромиссора; но положеніе поручителя въ мно¬ 
гомъ отличается отъ положенія двухъ предыдущихъ. 

119 Именно первые могутъ принимать участіе только при 

§ 117. Ср. Ь. 59 рг. Р. тапд. (17, 1).рг. I. сП: Ь. 1 § 8. О. де оЫ. еі аеі. (44, 7). 
§§ 100. ПО. 216. 

§ 119 == § 1.1. де Йдеі. (3, 20). ві тиііег еіс.] ср. §§ 107. 108. апі. рир.] ср. Ь. 
25. Р. де Ядеі. (46,1). ср. Ь. 6. V. де ѵегЪ. оЫ. (45,1). Ь. 70. § 4. Б. Ъ. 

ч і. (46,1). рові тогіет в.] ср. § 100. ві вегшів еіс] ср. § 93. Регв. 5, 78. 

1) Трудно удовлетвориться переводомъ Расснера. Онъ пишетъ: 
смотримъ, однако, отъ чьего имени моіутъ собственно прив.гекатъсл къ отвѣт¬ 

ственности тѣ, которые такъ вопрошаются. 
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8ШіІ півіиегбогшп^иатиів іпіегдит ірве ^иі ргогаівегіі, 
поп іиегіі оЫі&аІиз, иеіиі зі тиііег аиі рирШив віпе Іи- 
ІогІ8 аисіогііаіе аи( циіІіЬеІ рові тогіет зиат (Іагі рго- 
тівегіі. аі Шш2 циаегііиг, ві вегимв аиі реге^гіпиз зро- 
ропіегіі, ап рго ео зропзог аиі йсіерготіззог оЫідеІиг). 
Гкіеіиввог иего отпіЬив оЫі&аІіопіЬив, іё еві зіие ге зіие 
иегЬів зіие ІіМегів віие сопвепви сопігасіае іиегіпі оЫі- 
§аІіопез, аёісі роіезі. ас пе Шис? циіііет іпіегезі, иігит 
сіиіііз ап паіигаіів оЫі^айо віі !) сиі аёісіаіиг; аёео 
циісіет, иі рго вегио ^ио^ие оЫі^еІиг, зіие ехігапеиз віі 
циі а вегио йгіеіиввогет ассіріаі, віие ірве ёотіпив іп і<1 
циоё віЬі ёеЬеаІиг. 

120 Ргаеіегеа вропвогів еі ййергогаіввогів Ьегев поп Іепе- 
Іиг, піві ві сіе регедгіпо й(1ерготізвоге ^иае^агоиз) еі аііо 

словеоныхъ обязательствахъ, хотя иногда обѣщающій не 
считался обязаннымъ, если нпр. обѣщаетъ женщина или 
малолѣтній безъ соизволенія опекуна, или если кто обѣ¬ 
щаетъ, что вещь будетъ дана послѣ его смерти; возни¬ 
каетъ, однако, вопросъ: если обѣщаетъ рабъ или иностра¬ 
нецъ, то обязуется ли за него спонсоръ или фидеипро- 
ыиссоръ? Но поручитель допускался въ подкрѣпленіе ка¬ 
ждаго обязательства, все равно, будетъ ли оно заключено 
посредствомъ передачи вещи, или словами, или письмен¬ 
нымъ образомъ, или простымъ согласіемъ. При этомъ 
безразлично, будетъ ли гражданское или естественное то 
обязательство, въ которому приступаетъ поручитель, такъ 
что онъ можетъ даже обязаться за раба, все равно, будетъ 
ли тотъ, кто принялъ отъ раба поручителя, лицо посто¬ 
роннее, или самъ господинъ, въ томъ, что ему слѣдуетъ. 

120 Кромѣ того, наслѣдникъ спонсора и фидеипромиссора 
не подвергается отвѣтственности за исключеніемъ того 
случая, когда идетъ рѣчь о фидеипромиссорѣ—иностранцѣ, 

§ 120. Ср. 4,113. Ері*. 2,9. § 2. Рапі. 2,17. § 16. § 2.1. Ь. 1. (3, 20). 

') Расснеръ: будетъ ли обязательство, въ которомъ оаъ принимаетъ 
участіе, цивильное или нѣтъ. Невѣрный переводъ, такъ какъ здѣсь ГаД на¬ 
рочно противопоставляетъ гражданское обязательство естественному (оЫІ- 
&аііо паіигаііз). 
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іпгѳ сіиііаз еіаз иіаіиг- йсіеіивзогіб аиіеш еііат Ьегеѳ 
Іепеіиг. 

121 Нет вропаог еі йберготіззог (рег) Іе^ет Гигіат !) 
Ьіеппіо ІіЬегапІиг, еі яиоЦиоІ египі патего ео іетроге 
Чио ресипіа, реіі роіезі, іп Іоі рагіез сігсіисііиг2) іпіег еоз 
оЫі&аІіо еі зіп^иіі иігііез рагіез Лаге шЬепІиг 3); Йсіе- 
іиззогез иего регреіио Іепепіиг, еі ^ио^^ио^ египі пите- 

котораго страна пользовалась другимъ правомъ; на наслѣ¬ 
дника поручителя возлагалась отвѣтственность. 

121 Далѣе отвѣтственность спонсора и фидеинромиссора 
ограничивалась по закону Фурія двумя годами, и обяза¬ 
тельство раздѣляется на столько частей, сколько ихъ ока¬ 
жется въ то время, когда можно потребовать деньги, и ка¬ 
ждый обязанъ дать соотвѣтственную часть; отвѣтствен¬ 
ность же поручителей есть постоянная и сколько бы ихъ 

§ 121. Ср. 4, 22. Ь. 29 § 6. Э. шаид. (17,1). Ь. 25. V. де аіір. вегу. (45, 3). Ь. 
4. О. (1е діѵ. іетр. (44, 3). Ь. 4. § 4. О. гст рир. (46,6). рагіез даге] ср. 
Ь. 5 § 1. Ь. 31. §§ 1. 10. іі. 37. О. де воіиі. (46, 3). 6деіи9в. иего] ср. § 4. 
I. Ь. і. (3, 20). 

*) Источники отличаютъ три Іедоа Гигіае: • 
a) Іех Ригіа сіе зропви (409 г. а п. с.), изданный диктаторомъ Люціеыъ 

Фуріемъ Камилломъ (&еиа Ригіа). Этотъ законъ далъ поручителю, уплатив¬ 
шему весь долгъ, право обратить свое взысканіе на самаго вѣрителя въ фор¬ 
мѣ шапиа ів)есііо (Оа]. IV. 22). Но тому же закону обязательство поручите¬ 
ля погашалось съ истеченіемъ двухъ лѣтъ послѣ его установленія (111. 121). 
Ср. также III. 122. IV. 109. Вообще этотъ законъ старался нормировать 
отношепія по займу. 

b) Іех Ригіа іезіатепіагіа (571. а. и. с.), законъ, который запрещалъ 
отказы на сумму свыше 1000 ассовъ одному лиду подъ страхомъ уплаты на¬ 
слѣднику четверпаго штрафа (роепа циасіпіріі), сдѣлавъ только исключеніе 
въ пользу ближайшихъ родственниковъ завѣщателя (II. 225. IV. 23). 

c) Іех Ригіа (Ри/іа) Сапіпіа, изданный въ 8 г. по Р. X. и отмѣненный 
только ири Юстиніанѣ, установилъ опрѣделенный процентъ рабовъ, отпу¬ 
скаемыхъ на волю по завѣщанію (I. 42—46. 139. ІГ. 228. 239). 

а) Другіе читаютъ: дедисііиг. 
3) Вмѣсто слова: НосаЬепІиг, которое находится въ рукописномъ чте¬ 

ніи, предлагали издатели различныя поправки. Кленце читаетъ: ѵігііеа раг- 
іен зоіѵі іепепіиг. Бэкинхъ защищаетъ: іп ѵігііез рагіез оЫі&апіпг. Студемундъ 
принялъ редакцію Бэкиніа и пе одобрилъ чтенія Гушке (V): ѵігііеа рагіез даге 
.ІиЪепіиг. 
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го, зіп&иіі іп 80Іі(1иш | оЫі^апІиг: \іщпе ІіЬегит езі 
сгесіЦогі а цио иеііі $о1і<1шп реіеге: вес! липе ех ерізіиіа 
Йіиі Насігіапі сотреЫиг сгейііог а зіп^иііз циі тоёо 

. зоіиепсіо віпі, раг&$ реіеге. ео і^ііиг гіізіаі Ьаес ерізіиіа 
а Іе^е Гигіа, цио<1 зі циіз ех зропзогіЬиз аиі Яёерго- 
шіззогіЬиз зоіиепгіо поп зіі, Ьос опив (ад ееіегоз поп 

регііпеі\ зі пего ех /ідеіивзогіЬиз), а<1 ееіегоз ^ио^ие рег- 
Ііиеі 1). 8е(1 сиш Іех Ригіа Іапіиш іп Ііаііа Іосит Ьа- 
Ьеаі, еиепіі иі іп ееіет ргоиіпсііз зропзогез циоцие еі 
ЯДерготіззогез ргоіпйе ас Гкіеіиззогез регреіио Іепеап- 
Іиг еі зіп^иіі іп зоіігіит оЫі§епІиг, пізі ех ерізіиіа йіиі 
Насігіапі Ьі (\подие аЛшиепй/г іп рагіѳ. 

122 Ргаеіегеа іпіег зропзогез еі Ясіерготіззогез Іех Ари- 

ни оказалось, всѣ они отвѣчаютъ по всему долгу. Поэто¬ 
му вѣрителю предоставляется свобода потребовать упла¬ 
ты всего долга, отъ кого онъ только ни пожелаетъ. Въ 
настоящее время однако по рескрипту императора Адріа¬ 
на вѣритель обязанъ требовать отъ каждаго состоятельна¬ 
го поручителя соотвѣтствующую часть. Этотъ рескриптъ 
отличается отъ закона Фурія тѣмъ, что, если кто изъ 
.спонсоровъ или фидеипромиссоровъ будетъ несостояте¬ 
ленъ, то обязанность не падаетъ на прочихъ; если же не¬ 
состоятельнымъ окажется кто-либо изъ поручителей, то 
отвѣчаютъ всѣ прочіе. А такъ какъ законъ Фурія примѣ¬ 
няется только въ Италіи, то изъ этого слѣдуетъ, что въ 
провинціяхъ возлагается постоянно отвѣтственность на 
спонсоровъ и фидеипромиссоровъ наравнЬ съ іюручителя- 
ми и каждый изъ нихъ отвѣтствуетъ за весь долгъ, если 
имъ не приходитъ въ помощь рескриптъ императора 
Адріана, предоставляющій уплату соотвѣтствующей части. 

122 Бромѣ того законъ Апулея ввелъ въ отношенія спонсо- 

§ 122. Іех Ариіеіа] а. и. 364. — Ср. Ь. 39. Б. де вдеі. (46, 1). 

1) Гутгимитъ: ад ееіегогит циетчие поп регііпеі. Поленааръ: Ьос 
циочае опив ад саеіегогит (рагіез) регііпеі. Ярюгерь, Моммзенъ и Студемундъ 
предлагаютъ: сеГегов поп регііпеі; вед ех 6де]п88огіЬпв еіаі ппив Іапіит воі- 
тепдо віі, ад ешп опив ееіегогит циочие регііпеі. Эту ѳиендацію отвергаетъ 
Гушке: сиг ріига вирріеге чиаш орогіеі еі вспіепііат тіпив аріат еі вішріісет 
Са]апа? Паша редакція основываете^ на чтеніи Гушке. 
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Іеіа 1) циаікіат зосіеіаіет іпігойпхіі: пат 8І циіз Ьогит 
ріиз зиа рогііопе зоіиегіі, сіе ео чиой атрііиз <Ыегіі 
агіиегзиз сеіегоз асііопез сопзіііиіі. ^иае Іех апіе Іе^ет 
Кигіат Іаіа езі, ^ио іетроге іп зоіиіит оЫі^аЬапІиг: 
ипсіе циаегііиг ап розі Іе&ет Ринат аДЬис 1е§із Ари- 
Іеіае *) ЬепеЯсіит зирегвіі. еі иіцие ехіга Иаііат зи- 
регезі. пат Іех циіДет Гигіа іапіит іп Ііаііа иаіеі, Ари- 
Іеіа иего еііат іп сеіегіз ргоиіпсііз. веі ап еі іЛ ІіаМа 
ЬепеЯсіига Іе^із Ариіеіае зирегзіі, иаісіе чиаегііиг. а<1 
^веіиззогез аиіет Іех Ариіеіа поп регііпеі: ііацие зі сге- 
Йііог аЬ ипо іоіит соязесиіиз Ліегіі, Ьиіиз зоігиз гіеігі- 
тепіит етіі, зсііісеі зі ів рго цио Ягіеіиззіі, зо1иеп(іо поп 
зіі: зеё иі ех | зирга сіісііз аррагеі, із а чио сгеіііог Іо- 

ровъ и фидеииромиссоровъ начала какъ бы товарищества; 
если кто изъ нихъ уплатилъ больше, чѣмъ слѣдовало, то 
онъ получалъ право требовать соотвѣтствующаго удовле¬ 
творенія отъ остальныхъ поручителей. Этотъ законъ былъ 
изданъ до закопа Фурія, въ какое время они обязы¬ 
вались на весь долгъ. Вотъ почему возникаетъ вопросъ, 

остается ли послѣ закона Фурія льгота, установленная 
закономъ Апулея? Во всякомъ случаѣ законъ Апулея 
дѣйствуетъ за предѣлами Италіи, ибо законъ Фурія 
имѣетъ значеніе только въ Италіи, законъ же Апулея 
примѣняется и въ прочихъ ирови&ціяхъ. Но особенно во¬ 
зникаетъ вопросъ, дѣйствуетъ-ли льгота закона Аиулея 
ц въ Италіи? однако поручителей (й^'иззогез) законъ Апу¬ 
лея не касается, слѣдовательно, если вѣритель получилъ 
отъ одного все, то это будетъ въ ущербъ только послѣ¬ 

днему, конечно, если тотъ, за кого онъ поручился, несо¬ 
стоятеленъ. Однако, какъ явствуетъ изъ предшествую¬ 
щаго, тотъ, отъ кого вѣритель требуетъ нолнаго удо- 

і) Ср. мой словарь в. у. Ариіеіа. р. 39. 
*) Другой ааконъ Ариіеіа принадлежитъ къ т. н. Іе&оа эдгагіае; онъ 

возобновилъ въ 654 г. проэкты Гракховъ, касательно колонизаціи пріобрѣ¬ 
тенныхъ вемель въ польэу войска Марія и предписывалъ вновь поземельный 
раздѣлъ въ Африкѣ и Ахаіи, прибавивъ сюда еще вемли, завоеванныя 
у Кимвровъ и Кельтовъ (Ыѵ. Ер. 69. Арріап. В. О. 1. 29. Сіе. Зевііо. 16, 47. 
ЗсЬоІ. ВоЬ. р. Ріапс. р. 272. Ѵісіог Ш. 62). 

Инст. Гая. 21 
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Іит реііі, роіегіі ех ерізіиіа йіиі Найгіапі йезійегаге, иі 
рго рагіе іп ѳе йеіиг асііо. 

123 Ргаеіегеа Іе^е Сісегеіа 1) саиіит езі, иі із циі зроп- 
зогез аиі ййергогтззогез ассіріаі, ргаесіісаі раіаш еі іе - 
сі&геі, еі іе циа ге заііз ассіріаі еі (\иоі зропзогез аиі 
йЛерготіззогез іп еага оЫі&аІіопет ассеріигиз зіі; еі 
пізі ргаейіхегіі, регтіііііиг зропзогіЬиз еі ййерготіззо- 
гіЬиѳ іпіга (Нет XXX ргаеіийісіит ровіиіаге, чио 
Чііаегаіиг ап ех еа Іе^е ргаейісіит зіі; еі зі іийісаіит 
Гиегіі ргаейісіит На поп езве, ІіЬегапІиг. ^иа Іе^е Й- 
йеіиззошт тепііо пиііа ЙІ; ѳей іп изи езі еііат зі ййе- 
іиззогев ассіріатиѳ, ргаейісеге. 

влетворенія, ножетъ, въ силу рескрипта императора Адріа¬ 
на, заявить претензію, чтобы противъ него данъ былъ 
искъ на соотвѣтственную часть долга. 

123 Кромѣ того закономъ Цицерея опредѣлено, что тотъ, 
кто принимаетъ поручительство спонсоровъ и фидеипро- 
миссоровъ, долженъ публично заявить, какъ о томъ, за ка¬ 
кую сумму онъ отвѣчаетъ, такъ и о томъ, сколько спонсо¬ 
ровъ и фидеипромиссоровъ приметъ онъ для обезпеченія 
этого обязательства, а если онъ объ этомъ наиередъ не 
заявитъ, то спонсорамъ и фидеипромиссорамъ разрѣша¬ 
ется въ теченіе 30-ти дней требовать предварительнаго 
судебнаго разбирательства, въ которомъ допрашивается, 

было ли по тому закону сдѣлано предварительное объя¬ 
вленіе; и если будетъ рѣшено, что такого объявленія на¬ 
передъ не было, то они (спонсоры и фидеипромиссоры) 
освобождаются отъ отвѣтственности. Въ этомъ законѣ 
не упоминается о поручителяхъ. Но на практикѣ со¬ 

вершается предварительное заявленіе, даже въ томъ слу¬ 
чаѣ, если принимаемъ поручительство фидеюссоровъ. 

§ 123. Іе&е Сісегеіа] а. 581? ІЛѵ. 42, 7. 21. Ср. ЗсЬоІ. іп Сіе. огаі. іп Сіод. еі 
Сиг. р. 333. Огеіі. 

і) Прежде читали: Рогсіа (ВІпЬтпе), Реігеіа (НоПнгез), Ариіеіа (Бошеп- 
&аі), Сотеііа (Бігквеп), Сгерегсіа (ЬасЬгаапп), Ротре)а (НивсЬке). Истинное 
названіе придумалъ Студемундъ: Сісегеіа. С. Сісегеіиа былъ преторомъ въ 
581 году. 



Ш, 124]. 315 

124 8е<і Ьепебсіит 1е§і$ Согпгііае !) отпіЬив соттипе 
еві: циа Іе&е ійет рго еобеш арий еишіет еосіет аппо 
иеіаіиг іп ашрііогеш витшат оЫі^агі сгебііае ресипіае 
циат іп XX тіііа; еі чиатиів вропвогев иеі йберготівзо- 
гев (иеі $деіивзогез) іп ашрііогеш ресипіат, иеіиі] зевіег- 
Ііига С тіііит зе оЫгдаиегіпі, іатеп йитіахаі XX іе- 

пепіит8). ресипіага аиіет сгебііат бісітив поп 80Іит 
еаш циат сгебепбГсаиза батиѳ, веб отпет ^иаш Іипс 
(сит) сопІгаЬіІиг оЫі^аІіо, сегіит е$* беЪіІит ігі, И 
еві (диае) віпе иііа сошіісіопе бебисііиг іп оЫі^аІіопега; 
ііацие еі еа ресипіа ^иат іп біега сегіит (Загі ѳііриіа- 

124 Льгота Корнеліева закона касается всѣхъ.% Этимъ за¬ 
кономъ запрещается одному и тому хе лицу за одного 
и того же въ одинъ и тотъ хѳ годъ обязаться на долговую 
сумму больше 20,000 и хотя бы спонсоры, фидеипромиссо* 
ры и поручители обязались на ббльшую сумму, нпр. на 
100,000 сестерцій, то всс-таки они отвѣчаютъ только за 
двадцать тысячъ. Подъ сгесіііа ресипіа мы понимаемъ 
не только ту денежную сумму, которую мы даемъ, чтобы 
установить долговое отношеніе, но всякую, о которой 
извѣстно, что она при заключеніи обязательства будетъ 
слѣдовать, т. е. сумму, которая дѣлается предметомъ обя¬ 
зательства безъ всякаго условія. Но этому и та дене¬ 
жная сумма, которая дается стипуляціоннымъ образомъ 

§ 124. Іе^іі Согп.] а. о. 666? Ср. Реві. ѵ. Бпсіагіа. р. 375. Бе ге Ь. 49. § 1. Б. 
бе Обе!. (46, 1). Ь. 24. Г), бе бопаі. (39, 5). РІпіагсЬ. Саѳв. 11. Апіоп. 2. 
сгебііае ресипіае] ср. Ь. 1. Ь. 2. §§ 3—5. Ь. 37—39. Б. бе геЬ. сгеб. (12, 
1). Ь. 178 рг. 222. Б. бе ѵсгЪ. ві&п. (50, 16). Ь. 2. § 1. С. бе сопя*, рос. 

(4,18). 

і) Источники упоминаютъ о слѣдующихъ Корнеліевыхъ законахъ (по 
грахд. праву): а) Іех Согпеііа сІе іпуигіія я. іщигіагит\ Ь) бе яісагііз еі ѵепе/ісія; 
с) бе/аіяія, также іезіатепіагіа, насколько она касается подложныхъ завѣ¬ 
щаній; б) (іе соп/ігтапАія еогитп Шіашепііз, циі іп Ъояііит роіезіаіе Десеязіязепі; 
е) іех Согпеііа (Іе яропзи (Оаі. III. 124. 125). По Студемунду, Гай имѣлъ въ 
виду Іех Согпеііа упомянутую въ I книгѣ § 128. Ср. наше иэд. р. 73. 

*) Поленааръ предлагаетъ совсѣмъ новую редакцію: ѵеіаіог іи ат* 
рііогет вшшпат оЫіяагі сгебііае ресипіае, циат іп вевіегііа ѵівіпіі, иі соп- 
бегопеіог вевІеііШт битіахаі ѵі?іиіі шіНЬив, еііатяі іп чиашѵів атріаш реси¬ 

піат ве оЫікаѵегіІ. 
21* 
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пшг, еобет шітего езі, циіа сегіит еві еат (ІеЬіІшп *гі, 
Іісеі рові Іетриз реіаіиг. арреііаііопе аиіет ресипіае- 
отпев гез іп еа 1е#е зі&пШсапІиі:; ііацие (еі) зі иіпит 
иеі Ггитепіиш аиі зі Гипсіит | иеі Ьошіпет зііриіетиг, 
Ьаес Іех оЪзегиапіа езі. 

125 Ех циіЬизбат Іатеп саивіз регтііііі еа Іех іп іпй- 
пііит ваііз ассіреге, иеіиіі зі ёоііч потіпе, иеі еіиз циоб 
ех Іезіатепіо сиі беЬеаІиг, аиі іиззи іибісіз ваііз ассі- 
ріаіиг. еі а<1Ьис Іе^е (Іиіга йе) иісевіша') Ьегесіііа- 
Ііит саиеіиг, иі а<і еаз заіівсіаііопез циае ех еа 1е$е 
ргоропипіиг, Іех Соіпеііа поп регііпѳаі. 

126 Іп ео ^ио^ис іпге раг сопдісіо езі отпіит, зропзо- 
гит, йберготіззогит, йбеіиззогит, цио<1 ііа оЫі^агі поп 
розвшіг, иі ріиз сІеЬеапІ циат ёеЬеІ із рго цио оЫі#ап- 

въ опредѣленный срокъ, относится сюда же, такъ какъ 
извѣстно, что она будетъ должною, хотя бы ее потребова¬ 
ли послѣ срока. Терминомъ ресипіа обозначаются въ 
этомъ законѣ всѣ предметы. И если мы стинулируемъ ви¬ 
но, хлѣбъ, или землю, или раба, то слѣдуетъ обратить вни¬ 
маніе на этотъ законъ. 

125 Въ нѣкоторыхъ однако случаяхъ, этотъ законъ позво¬ 
ляетъ принимать отвѣтственность за неопредѣленную 
сумму, если нпр. представляютъ обезпеченіе но новоду 
приданаго, или относительно того, что кому слѣдуетъ по 
завѣщанію, или по приказу судьи. Кромѣ того еще поста¬ 
новляется закономъ Юлія о пошлинахъ съ наслѣдствъ, 
чтобы законъ Корнелія не касался тѣхъ поручительствъ 
и обезпеченій, которыя предлагаются по названному зако¬ 

ну (Іех Лиііа). 
126 Права спонсоровъ, фидеипромиссоровъ и поручителей 

одинаковы и въ томъ отношеніи, что они не могутъ обя¬ 
зываться такъ, чтобы быть должными болѣе, нежели дол¬ 
женъ тотъ, за кого они обязываются; наоборотъ, они мо- 

§ 126. Ср. $ 5.1. йе Яйеі, (3. 20). § 113. 

*) Ьех Лиііа ѵісевігаагіа г. 759 (6 р. СЬг. п.). Ср. Нийог^ Вот. ВесЪів- 
кевсЪ. I. р. 69. 
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Іиг: аі ѳх гііиегво иі шіпиз (ІеЬеапІ, оЫі^агі роззипі, ѳі- 
сиі іп аейзІіриЫогіз регзопа (Ііхітив; паш иі а<івііри1а- 
Іогів ііа еі Ьогиш оЫі&аІіо ассевзіо ееі ргіпсіраііз оЫі- 
&аІіопіз, пес ріиз іп ассевзіопе езвѳ роіеві циаш іп ргіп- 
сіраіі ге ’). 

127 Іп ео циоцие раг ошпіит саиза езі, яио<1 зі циіс? рго 
гео воіаегіпі, еіиз гесірегапсіі саиза ЪаЬегсІ сиш ео шап- 
<Ыі іидісіит. еі Ьос атрііиз вропвогез ѳх Іе&е РиЫіІіа1) 
ргоргіат ЬаЬѳпі асііопега іц (Іир)ига, циае* арреііаіиг <1е- 
репзі. . 

128 Шіегіз оЫі§аІіо йі иеіиіі потгш'Ьиз ігапззсгіріісіі8. 

гутъ обязываться на меньшую сумму, какъ мы это ска¬ 
зали относительно адстипулятора. Бакъ обязательство 
адстинулятора, такъ обязательство сихъ послѣднихъ есть 
только прибавленіе къ главному обязательству, а въ при¬ 
бавленіи не можетъ содержаться болѣе, чѣмъ въ главной 
вещи. 

127 Одинаково положеніе всѣхъ и въ томъ случаѣ, что, если 
поручитель заплотитъ что-либо за должника, то для возвра¬ 
щенія уплоченнаго ему предоставляется противъ него искъ 
довѣренности; кромѣ того спонсоры имѣютъ по закону 
Публилія отдѣльный искъ на двойную сумму, который на¬ 
зывается асМо (іерепзі. 

128 4 Обязательство основывается на письменномъ документѣ, 
если нпр. оно заносится въ приходо-расходную книгу; 

§ 127. Ср. § 6. I. еод. (3, 20). дерепаі] ср. 3, 216. 4, 9. 22. 26. 102.171. Ш. 

Раи]. 1, 19. § 1. Сіе. ад діѵ. 1, 9. Ьех Іи], типіе. 114. Ь. 52. Р. тапд. 
(17, 1). 

§§ 128.129. Ср. (ЕріЧ. 2, 9. § 12. ТЬеорЬ. 3, 21 рг.) § 137. Сіе. де оГСс. 3,14. 
ад Аіііе. 4, 18. Ѵегг. II. 1, 36. 39. рго Козе. Сот. 1. 5. ОеП. 14, 2. 

Гушке (У) читаетъ: іп ргіпсіраН гео. 
*) Законъ, изданный 383 г. (а. и. с.) по предложенію трибуна Публи¬ 

лія Филона, постановляетъ, что поручитель (вропзог), уплатившій кредитору 
ва должника долгъ, имѣетъ шаоив іпіесііопет рго іидісаіо противъ главнаго 
должника, если сдѣланная имъ уплата не была возмѣщена ему въ теченіе 
шести мѣсяцевъ. Искъ этотъ (асііо дерепві) приговаривалъ отвѣтчика, если 
онъ отрицалъ на судѣ свой долгъ, къ уплатѣ суммы вдвое большей противъ 
должнаго (іп доріит). Ср. IV. 22. 



318 [Ш, 129—131. 

Ж шіет пошеп Ігапввсгірііеіиго (Зиріісі тоёо, иеі а ге іп 
регвопат иеі а регвопа іп регвопат. 

129 (А ге гпрегзопат <гап$)всгірІіо ЙІ, иеіиіі 8І іё ^ао<1 
іи ех етрііопів саиза аиі сопёисііопів аиі восіеіаіів ті¬ 
Ьі ёеѣеая, іпёе ехрепзит ІіЬі Іиіего1). 

130 А регзопа іп регвопат Ігапввсгірііо ЙІ, иеіиіі ві іё 
циоё тіЬі Тіііив ёеЬеІ, ІіЬі іпёе *) ѳх|реп8иго Іиіего, іё 
еві ві Тіііив Іе (рго) ве 3) ёеіе&аиегіі тіЬі4). 

131 Аііа саива еві еогит потіпит циае агсагіа иосап- 
Іиг: іп ііів епіт т, поп ііііегагит оЫі^аІіо сопвівііі, 
циірре поп аіііег иаіепі, ^иат ві питегаіа віі ресипіа; 

внесеніе долга въ доиашнюю книгу бываетъ двоякаго рода: 
иди отъ вещи къ лицу, или отъ лица къ лицу. 

129 Запись отъ вещи къ лицу имѣетъ мѣсто тогда, когда то, 
что ты мнѣ долженъ по куплѣ, найму или товариществу, 
я запишу за тобою какъ сумму слѣдуемую мнѣ. 

130 Занесеніе долга въ счетную книгу отъ лица къ лицу 
имѣетъ мѣсто въ томъ нпр. случаѣ, когда то, что мнѣ 
слѣдуетъ съ Тиція, я занесу какъ сумму тебѣ уплоченную, 
т. е. если долгъ Тиція переводился на тебя. 

131 Другое значеніе имѣютъ т. н. пошіпа агсагіа, или памя¬ 
тныя записи займа; эти записи рождаютъ вещное обяза¬ 
тельство, а не письменное, такъ какъ обязательство возни¬ 
каетъ только въ силу факта выдачи кому-либо денегъ; 

§ 130. Ср. Ь. 13 рг. Б. ад ВС. Ѵеіі. (16,1). Ыѵ. 35, 7. 
§131. Ср. Оеіі. 14, 2. 

>) Долгъ кого-либо по куплѣ-продажѣ еіс. переводился въ вяемное 
обязательство (перемѣна долговаго основанія). 

’) Вмѣсто ісІ—Виопатісі вставалъ іпбе. Ср. М. ВиопатісІ, 8и11ѳ Ііііе- 
гагит оЫіваііопев йеІГ Апіісо йігіііо готапо въ АгсЫѵіо я’шгніісо. XVI. 1876. 
р. 36. 

*) Ср. Гушке. О а) ав. р. 93. Студемундъ: ій еві, ві Тіііив іе йеіертѵегіі 
тіЬі. 

4) Если долгъ А къ В записывался на полученіе отъ послѣдняго, 
и онъ же вписывался на выдачу В (перемѣна лицъ). 
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пигоегаііо аиіет ресипіае геі Гасіі *) оЫі^аІіопейі: циа 
(1е саива гесіе Йісетивагсагіа попііпа пиііага іасеге оЫі- 
^аііопет, вей оЫі^аІіопів іасіае Іевіітооіит ргаеЬеге. 

132 Ипйе поп ргоргіе *) йісііиг агсагкв потіпіЬив еііат 
реге§;гіпо8 оЫі&агі, циіа поп іряо потгле, вей питега- 
Ііопе ресипіае оЫі&апІиг; ^иой ^епив оЫі^аІіопів іигів 
^епііит еві. 

133 Тгапввсгіріісіів иего потіпіЬив ап оЫі^епІиг реге^гі- 
пі, тегііо ^иаегііиг, циіа циойаттойо іигів сіѵііів еві Іа- 
Іів оЫі&аІіо: циой Nегиае ріасиіі. 8аЬіпо аиіет еі Сав- 
8іо иівит еві, ві а ге іп регвопат йаі потеп Ігапвзсгіріі- 

уплата хе денегъ даетъ основаніе вещному обязательству, 
а поэтому мы правильно скажемъ, что эти* памятныя за- 
ішси не рождали обязательства, а только свидѣтельство¬ 
вали о томъ, что обязательство заключено. 

132 Вслѣдствіе' этого неправильно говорятъ, что этими 
памятными записями обязуются также и иностранцы, такъ 
какъ послѣдніе обязуются не вслѣдствіе личнаго требова¬ 

нія, а въ силу уплаты денегъ; этотъ видъ обязательства 
принадлежитъ общенародному праву. 

133 Вполнѣ справедливо спрашиваютъ, обязуются ли заем¬ 
ными письменными договорами также иностранцы, такъ 
какъ подобное обязательство до нѣкоторой степени при¬ 
надлежитъ гражданскому праву. Таково мнѣніе Нервы *). 
Сабинъ, однако, и Кассій полагали, что, если внесеніе дол¬ 
га въ счетную книгу совершается отъ вещи къ лицу, 

§ 132. Ср. Авсоп. іп Согпеі. р. 57 ед. Ваіі. 
§ 133. Ср. Ыѵ. 35, 7. 

Рукопись обнимаетъ слова: геіп Іасіі. Гешенъ предлагалъ чтеніе: 
пашегаііо аиіет ресипіае і иге паіигаіі іасіі. Гуго предпочелъ: ресипіае сгейі- 
Іае. Шмитъ: ге іат іасіі. Бэнингъ: ге тодо Гасіі. Гушке читалъ прежде 
іапіпт, теперь въ послѣднемъ изданіи: геі Гасіі. Студелундъ: ге іасі(. 

*) До Гушке всѣ писали: подо ргоргіе дісііпг. Гушке, Бэкингъ, ѵап дег 
Поеѵеп защищали ітргоргіе а ватѣмъ поп ргоргіе, съ чѣмъ и Студелундъ со¬ 
глашается. 

*) И всѣхъ ІІрокуліаііЦевъ. Сабиніанцы допускали Перегриновъ, на¬ 
равнѣ съ римскими гражданами къ заключенію письменнаго договора, хотя 
и съ ограниченіями. См. Спеізі, діе ГогтпеІІеп Уегіга^е. р. 321—388 и 413—519. 



320 [Ш, 134—136. 

сіит, еііаш реге^гіпов оЫі^агі; 8І иего а регзоиа іп рег- 
бопаш, поп оЫі^агі. 

134 Ргаеіегеа Шегагшп оЫі^аііо Яегі иійеіиг сіііго^га- 
рЬів еі зуп&гарЬіз1), ІЙ еѳІѳЦиіз йеЬеге 8е аиі Йаіигит 
бе ѳсгіЬаІ- ііа есііісеі бі ео пошіпе вііриіаііо поп Яаі: 
циой ^епив оЫі^аІіопіз ргоргіиш реге^гіпогит еѳі. 

135 Сопвеови Гіипі оЫі&аІіопез іп етрІіопіЬиз иепйі- 
ІіопіЬиѳ, ІосаІіопіЬиз сопйисІіопіЬиѳ, восіеІаІіЬиз, тап- 
Йаііз. 

136 Ійео аиіет гвіів тосіів сопзепзи йісітиз оЫі^аІіопеб 
сопІгаЪі, (\\хіа пе^ие иегЬогиш | пецпе зсгіріигае иііа 
ргоргіеіаз йевійегаіиг, зе<1 виіТісіІ еоз циі пе^оііит $е- 
гипі, сопвепзівве: ипйе іпіег аЬзепІеѳ ^ио^ие Іаііа пе^о- 
Ііа сопігаііипіиг, иеіиіі рег ерібіиіат аиі рег іпіегпип- 

обязуются и иностранцы; если же долгъ одного лица пере¬ 
водился на другое лицо, то иностранцы не обязуются. 

134 Кромѣ того письменное обязательство возникаетъ, ио- 
видимому, вслѣдствіе долговыхъ роснисокъ, т. е. если кто 
напишетъ, что онъ долженъ, или что опъ даетъ — ко¬ 
нечно такъ, чтобы ради этого пе возникала стипуляція. 
Этотъ видъ обязательства свойственъ иностранцамъ. 

135 Обязательства возникаютъ путемъ простаго соглаше¬ 
нія между сторонами при куплѣ-продажѣ, при наймѣ, то¬ 
вариществѣ, довѣренности. 

136 Говорятъ, что въ этихъ случаяхъ возникаетъ обязатель¬ 
ство въ силу соглашенія сторонъ, потому что нѣтъ ника¬ 
кой нужды ни въ словахъ, ни въ письмѣ, но достато¬ 
чно, чтобы тѣ, которые заключаютъ юридическій актъ, 
пришли къ соглашенію. Вотъ почему такія сдѣлки заклю¬ 
чаются и между отсутствующими, напримѣръ посред- 

§ 134. Ср. 8сЬо1. іп Ѵѳгг. 2,1. §§ 60. 91. р. 175. 184. еб.ВаіЬ Атшіао. 18,5 § 2. 
О. Е. ЕеітЪаск. ЬеЬге ѵ. С гей Нот. р. 609 веч. 

§ 135—137 ш Ь. 2. Т>. бе оЫ. еі*асі. (44, 7). ТП. I. бе сопв. оЫ. (3, 22). 

*) Ср. мой.словярь къ источникамъ римскаго права. />. 76. 522. 
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Ііит *); сит а1і<^иіп иегЬогит оЫі^аІіо івіег аЬзепІез 
Яегі поп роззіі. 

[138]*) (8е<1 аЬзепІі ехрепзит Геггі роіезі, еізі иегЬо¬ 
гит оЫі^аііо сит аЬзепІе сопІгаЬі поп роззіі). 

137 Нет іп Ьіз сопІгасІіЬиз аііег акегі оЫі§аІиг <1е ео 
цио<1 аііѳгит аііегі ех Ъопо еі аецио ргаезіаге орогіеі; 
сит аііс^иіп іп иегЬогит оЫі^аІіопіЬиз аііиз зііриіеіиг, 
аііиз рготіііаі, еі іп потіпіЪиз аііиз ехрепзит Гегепбо 
оЫі^еІ, аііиз оЫі§еІиг. 

Бе етрііопе еі иепйШопе. 

139 ’ ійпрііо еі иепЛіііо сопігакгіиг, сипа <1е ргеііо сопіге- 
пегіЦ циалаиів попоит ргеііит питегаіит зіі, ас пе аг- 

ствомъ письма, посредника, между тѣмъ какъ словесное 
обязательство не можетъ вообще совершаться между 
отсутствующими. 

1138] Но внести долгъ въ счетную книгу на имя отсутствую¬ 
щаго (должника) можно, хотя и нельзя заключить слове¬ 
снаго обязательства съ отсутствующимъ. 

137 Равнымъ образомъ въ этихъ договорахъ каждая сторо¬ 
на обязуется относительно другой къ тому, что, по есте¬ 
ственной справедливости, онѣ должны доставлять другъ 
другу, между тѣмъ какъ при обязательствахъ словами 
одинъ совершаетъ стипуляцію, другой обѣщаетъ, и при 
письменныхъ договорахъ одинъ (кредиторъ) отмѣчалъ 
должную сумму, какъ бы выданную взаймы, а другой (дол¬ 
жникъ) отмѣчалъ ее какъ бы полученную взаймы. 

О куплѣ и продажѣ. 

139 Купля и продажа заключается, какъ скоро сошлись въ 
цѣнѣ, хотя бы цѣна не была еще уплачена, и не былъ да- 

139 * рг. I. Де егарі. (3, 23). Ср. ЕрИ. 2, 9. § 14. 

*) Это есть такъ названный случай заключенія договора <)тсутству- 
ющимн; подробной разработки его римскіе юристы не оставили. Ср. 1. 1 § 2. 
Б. 18, 1. 

а) Эту перестановку §§ [138.137] вводитъ Гушке въ своемъ (У) изда¬ 
ніи. Крюгеръ считаетъ § 138 глоссою. 
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га циі<іет йаіа Гиегіі: паш чиосі аггае потіпесЫиг, аг- 
^итепіит еаі етрііопіз еі иегнШіопів сопігасіае. 

140 Ргеііит аиіет сегіит езяе деЬеі: пат аік^піп зі ііа 
іпіег поз ') сопиепегіі, иі циапіі Тіііия гет аеяіітаиегіі, 
іапіі зіі етріа, ЬаЪео *) пе§аиіі иііат иіт Ьос пе^о- 
ііит ЪаЪеге *); сиіиз оріпіопет Савзіиз ргоЬаі: {аі) ОП- 
Ния4) еі еат етрііопет еі иепсііііопет (е$$е риіаиіі); 
оиіиз оріпіопет Ргосиіив5) зесиіиз езі6). 

же данъ задатокъ/ ибо то, что дается въ видѣ задатка, 
есть только доказательство заключенія вуали и продажи. 

140 Цѣна должна быть опредѣленная; въ противномъ слу¬ 
чаѣ если стороны опредѣленіе покупной цѣны оставили на 
усмотрѣніе третьяго лица, нор. Тнція, то, но мнѣнію Ла- 
беона, эта сдѣлка не имѣетъ никакого значенія; это мнѣніе 
одобрилъ Кассій, но Офилій нашелъ, что здѣсь будетъ ку¬ 
пля-продажа. Этого мнѣнія придерживается Пронулъ. 

§140. Ср.§1.1. іЬ. 

і) Въ Институціяхъ Юстиніана: аііциоа вмѣсто пов, такъ какъ этотъ 
императоръ рго тоге воо ітрегаіогіат тгОевЫет ехетріів шшциаш іттів- 
сиіі (Тушке). 

*) ІаЬео (М. АпіівНив), знаменитый римскій юристъ временъ Августа, 
котораго онъ былъ противникомъ, ученикъ Требатія Тесты, основатель 
школы Прокуліанцевъ, защитникъ республиканскаго порядка, авторъ разли¬ 
чныхъ сочиненій, извлеченія ивъ которыхъ вошли въ составъ Дигестовъ (1. 
2. § 47. В. 1, 2). Ср. Регпісе, М. Апіівііпв ЬаЬео. 1873. На Лабеона ссыла¬ 
ется Гай 1.188. II. 231. Ш. 140.183 ІУ. 69. 

*) Т. е. не считалась куплею-продажею. 

4) Юристъ УШ столѣтія о. с., ученикъ Сервія Сульпиція Руфа, другъ 
Цеѳаря, отличный внатокъ гражданскаго права. Ему принадлежатъ сочине¬ 
нія: а) ІіЬгі XX бе ІекіЬпв, Ь) ІіЬгІ Зигів рагШі, с) бе асііопіЬив, б) бе Загів біе- 
ііопе аб АПісиго. (1. 2 § 44. В. 1, 2. 1. 55. § 1. 4. 7. Б. 32.1. 3. § 5. 8. И. 33, 9). 

*) Замѣчательный юристъ временъ Тиберія Клавдія, главный послѣ¬ 
дователь Лабеона и Нервы. Писалъ а) Ерівіоіагпш ІіЬгі XI. Ъ) ІіЬгі Ш ех 
ровіегіогіЬіів ЬаЬеопіѳ. (1* 2. § 47. И. 1, 2). Гай въ своихъ Институціяхъ при¬ 
водитъ Прэкула еще въ П. 15.195. 231. IV. 163. 

6) Прокулъ, главный ученикъ Лабеона, расходился съ нимъ во мно¬ 
гихъ вопросахъ. Такъ и здѣсь: ср. также 1. 28. Б. 31, 1.1. 24. И. 8,3.1. 60. В. 

29, 2.1. 62. В. 29, 2. 
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141 Нега ргеііит іп питегаіа ресипіа соп]вІ8Іеге (ІеЪеІ. 
пат іп сеіегіз геЬиз ап ргеііит еѳзе ро88ІІ, иеіиіі кото 

аиі Іо^а аиі ішпіиз аііегіиз геі (ргеііит еззе роззгі), 
и&Ме ^ааегі^и^: повігі ргаесеріогез риіапі еііат іп аііа 
ге роззе сопяізіеге ргеііит; ипДе ііаіс/ еві циосі ииі^о 
риіапі рег регтиіаііопет гегит етрііопет еі иепдіііо- 
цет сопІгаЪі, еатцие зресіет етрііопіз иепсііііоп^ие 
иеіизіізѳітат езве; аг&итепіс^ие иіипіиг Огаесо роеіа 
Нот его ^иі аіциа рагіе зіс аіі: 

(ІѵЭ’вѵ <5р’ оЫ&ѵъо хар-фсоцботес ’А/аюС, 
йХХос реѵ /аХхф, &ХХоі 8’ аі&ат 0'8т]рф, 

• йХХос 8е ріѵоіс, &ХХоі 8' а&гдос (Збеооіѵ, 
йХХос 8’ йѵ8рах68еооі,) 

еі геііциа. діиегзае есЬоІае аисіогез діззепііапі а1іис2- 
^ие езве ехізіітапі регтиіаііопет гегит, аііий етрііо- 

141 Далѣе, цѣна должна состоять въ денежной суммѣ; во¬ 
зникъ однакожъ вопросъ, можетъ ли она состоять въ дру¬ 
гихъ вещахъ, нпр. могутъ-ли * быть цѣною другой вещи: 
рабъ, платье, эемля? Наши учителя думаютъ, что цѣна 
можетъ состоять и въ другой какой-либо вещи. Отсюда 
происходитъ то, что, какъ обыкновенно говорятъ, мѣна 
вещей образуетъ куплю и продажу и есть древнѣйшій 
видъ купли*продажи; въ доказательство приводятъ гре¬ 
ческаго поэта Гомера, который въ одномъ мѣстѣ говоритъ: 

Прочіе мужи Ахейскіе мѣной вино покупали: 
Тѣ за звенящую мѣдь, за сѣдое желѣзо мѣняли, 
Тѣ за воловыя кожи, или за воловъ круторогихъ, 
Тѣ за своихъ полоненныхъ... 
и прочее. 

Основатели другой школы были противнаго мнѣнія: они 
думали, что мѣна вещей одно, купля-продажа другое; ина- 

§ 141 = § 2.1. ІЬ. Ср. РНп. N. Н. 33,1. 3. 8егѵ. ай. Ѵегвіі. Оеог$. 3, 306. Ь. I. 
§ 1. Б. йѳ сопіг. ешрі. (18,1). Ь. 1 рг. Б. йе гег. регт. (19, 4). Тіі. ГигГ. 
іо Огеіі. Іпвсг. Ьаі. іЬея. 248Я. = I. Ь. А. 603,13. ѵегЬ. цоой ешріот егіі 
аеге агяеиіо еіс. Ноте**.] II. 7, 472—476. 
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пет еі иепдіііопет *); аііочиіп поп ровзе гет ехрегіігі 
регтиіаіів геЬив, чиае иі<1еаІиг гее иепівве, еі циае 
ргеііі потіпе (іаіа евве, ве<3 гигвив иігапцие иісіегі еі 
иепівве еі иігатцие ргеііі потіпе сіаіат евве аЪвигёит 
иісіегі. веі аіі Саеііив ЗаЬіпив *), эі гет ііЬі иепаіет 
ЬаЬепіі, иеіиіі ііішіит, ассевзегіт *) еі ргеііі потіпе Ьо- 
гоіпет іогіе сіейегіт, (ипДит циігіет ийегі иепівве, Ьо- 
тіпет аиіет ргеііі потіпе йаіит евве, иі іипйив ассі- 
регеіиг4). 

142 Ьосаііо аиіет еі сопдисііо (еі етрііо еі иепЛіііо) ві- 
тіІіЬив ге&иіів сопвіііиипіиг: піві епіт тегсев сегіа віа- 
іиіа віі, поп иійеіиг Іосаііо еі сопдисііо сопігаЬі. 

чв вѳльзя былобы различить при мѣнѣ вещей, которая 
вещь иродава и которая дана въ видѣ цѣны: ибо разсма¬ 
тривать каждую изъ нихъ какъ составляющую разомъ 
и проданную вещь и цѣну, кажется нелѣнымъ. Но Целій 
Оабинъ полагаетъ, что если я приступаю въ тебѣ, имѣю¬ 

щему продажную вещь, нпр. имѣніе, и дамъ тебѣ въ видѣ 
цѣны раба, то, невидимому, продано имѣніе, рабъ же данъ 
въ качествѣ цѣны, чтобы получить землю. 

142 Договоръ найма и (купля-продажа) подчинены тѣмъ же 
законнымъ правиламъ; договоръ найма признается заклю¬ 

ченнымъ тогда, когда опредѣлена точная наемная плата. 

§ 142 Ср. Ь. 2 рг. О. Іос. (19,2). Рг. I. <1е Іосаі. (3, 24;. 

і) Смотря на предметъ съ точки врѣнія современнаго имъ дѣйствую¬ 
щаго права и понимая практическую необходимость строгаго различенія 
родственныхъ юридическихъ актовъ и сдѣлокъ, ІІрокуліанцы настаивали на 
отличеніи купли-продажи отъ мѣны, тогда какъ Сабиніанцы были готовы 
смѣшивать эти два рода сдѣлки. Ср. 1. 1 § 1. Б. 18, 1. § 2.1. 3, 23. Вообще 
слѣдуетъ замѣтить, что Прокуліанцы отличались юридическимъ аналиэомъ. 

*) Ср. Ш. § 70 и примѣчаніе, р. 283. 
*) Прежде всѣ читали: ві гет ііЫ ѵепаіет ЬаЬепіі, тѳіпіі Ашбат ассе- 

регіт. Это чтеніе Йредставляло много трудностей, пока Гушке не вставилъ 
вмѣсто ассерегіт слово асешегіті Капіег іві бег)епі?е, бег бел егвіеп всЬгііі 
гит Ѵегк&пГег, вІеісЬват бет ппЬепге&НсЬеп Рипкіе іЬпі (слова Гутшмита). 

Эту поправку слѣдуетъ приэнать удачною, такъ какъ, по мнѣнію римлянъ, 
покупатель даетъ починъ къ эаключенію договора продажи. 

4) Иэъ этого примѣра можно эаключить, что уплата денегъ (цѣна) 
должна была предшествовать передачѣ проданной вещи. 
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143 ІІпсІе зі аііепо агЬіігіо шегсез репшзва *) зіі, иеіиі 
циапіі Тіііиз аезіітаиегіі, | циаегііиг ап Іосаііо еі соп¬ 
сіисііо сопігаЬаіиг: ^иа сіе саиза зі іиііопі роііепсіа си- 
гапіаие, загсіпаіогі загсіешіа иезіітепіа сЫегіт, пиііа 
зіаііш тегсейе сопзіііиіа, розіеа іапіит йаіигиз циапіі < 
іпіег поз сопиепегіі, циаегііиг ап Іосаііо еі сопсіисііо 
сопігаЬаіиг. 

144 Нет зі гет ііЬі иіепсіат сЫегіт еі іпиісет аііат 
гет иіепсіапі ассерегіт, циаегііиг, ап Іосаііо еі сопсіисііо 
сопігаЬаіиг. 

145 Айео аиіет етрііо еі иепйіііо еі Іосаііо еі сопйисііо 
іагпіііагііаіет аііциат іпіег зе ЬаЬеге иійепіиг, иі іп 
^иіЬи8<^ат саизіз циаегі зоіеаі, иігит етрііо еі иепсііііо 
сопігаЬаіиг ап Іосаііо еі сопсіисііо: иеіиіі зі циа гез іп 
регреіиіт Іосаіа зіі, циоё ѳиепіі іп ргаесііів типісірит 

143 Поэтому возникаетъ вопросъ, заключается ли договоръ 
найма, если опредѣленіе платы прѳдоставлается произво¬ 
лу посторонняго лица, если нпр. будетъ сказано, во сколь¬ 
ко оцѣнитъ Тицій. На этомъ основаніи спрашиваютъ, за¬ 
ключенъ ли договоръ найма, если я отдамъ платье для 
отХѣлки или для исправленія сукновалу или портному для 
починки, не опредѣливъ тотчасъ же точной наемной платы? 

144 Далѣе. Если я дамъ тебѣ какую-либо вещь для упо¬ 
требленія и взаимно получу отъ тебя для пользованія дру¬ 
гую, то возникаетъ вопросъ, заключенъ ли договоръ найма? 

145 Купля-продажа и наемъ находятся, повидимому, между 
собою въ столь тѣсной связи, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
обыкновенно представляется вопросъ, заключѳна-ли купля 
и продажа, или наемъ? если нпр. какая-либо вещь отдана 
въ-наемъ въ постоянное пользованіе, чтб бываетъ съ 
муниципальными имѣніями, которыя отдаются внаймы, 

§ 143. Ср. § 1. I. ІЬ. Ь. 25 рг. Б. Іос. (19, 2). Ь. 22. Б. йе ргаеѳсг. тегЬ. (19, б). 
§ 144. Ср. § 2. I. іЬ. Ь. 17. § 3.1). йе ргаезсг. тегЬ. (19, 5). 
§ 145. § 3.1. іЬ. Ср. Ь. 2. § 1. Б. Іос. (19, 2). Огоіег. 801, 5. 

і) Гешенъ читалъ: рготіааа, во теперь всѣ читаютъ съ Студемуидомь 
регшіааа. 
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циае еа Іе^е Іосапіиг!), иі циатсііи іпйе *) иесІі§;а1 
ргаезіеіиг, пецио ірві сопдисіогі пецие Ьегейі еіиз ргае- 
(Іііит аи&гаіиг; зесі та§із ріасиіі Іосаііопеш сопйисііо- 
петцие еззе. 

146 Нет 8І ^Ыіаіогез еа 1е#е ІіЬі Ігасіісіегіт, иі іп зіп- 
диіоз циі іиіе^гі ехіегіпі, рго зисіоге сіепагіг XX тіЬі 
сіагепіиг, іп еоз и его віп^иіоз циі оссізі аиі сІеЬіІіІаІі 
Гиегіпі, Йепагіг тШе, циаегііиг иігит еіирііо еі иепсііііо 
ап Іосаііо еі сопЛисІіо сопІгаЬаІиг: еі та^із ріасиіі 
еогит циі іпіе^гі ехіегіпі, Іосаііопеш еі сопсіисііопет 
сопігасіат иійегі, аі еогит циі оссіві аиі сІеЬіІіІаІі зипі, 
етрііопѳт еі иепіііііопет евве; ійцие ех ассі<1епІіЬиз 
аррагеі, Іагациат зиЬ сопсіісгопе | &с1а сиіизцие иеп- 
(Ііііопе ап Іосаііѳпѳ: іат епіш поп (ІиЬіІаІиг циіп зиЬ 
сопёісіопе гез иеиіп аиі Іосагі роззіпі. 

йодъ тѣмъ условіѳмъ; чтобы имѣніе не было отнимаемо ни 
у самого нанимателя, ни у его наслѣдника до тѣхъ поръ, 
пока съ этого имѣнія уплачивается ежегодная рента. По 
мнѣнію большинства, въ этомъ случаѣ имѣетъ мѣсто дого¬ 
воръ найма. 

146 Далѣе. Если я передамъ тебѣ гладіаторовъ подъ тѣмъ 
условіемъ, чтобы мнѣ было выдано по двадцать денаріевъ 
за каждаго, вышедшаго изъ сражепія невредимымъ, а за 
каждаго убитаго или обезсиленнаго—по тысячѣ, то спра¬ 
шивается, заключена ли купля-продажа, или договоръ най¬ 
ма. Большинство рѣшило этотъ вопросъ такъ: относитель¬ 
но вышедшихъ изъ боя невредимыми заключенъ, повиди- 
мому, договоръ найма, относительно убитыхъ и обезсилен¬ 
ныхъ — купля-продажа. Изъ случайныхъ обстоятельствъ 
явствуетъ, что договоръ купли или найма былъ заключенъ 
относительно каждаго какъ бы подъ условіемъ, такъ какъ 
въ настоящее время нс сомнѣваются, что вещь можно про¬ 
дать, или отдать въ-наемъ подъ условіемъ. 

§ 146. Ср. Сіе. ай АШс. 4,46 йп. поп йпЪПаіиг еіс.] ср. Ь. ЙО. рг. Б. Іос. (19,2). 

і) Поленааръ въ виду § 3. Іпѳі. 3,24 предлагаетъ вмѣсто словъ еа 1с&е 
Іосапіпг писать регреіио Л*иепйа ігайппіш*. 

* з) Студемундъ читаетъ: япатйіп ій ѵссіі^аі ргасвісіаг. Гушке, Пела, 

Жиро защищаютъ: ітиіе. 
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147 Пет ^иаегііаг, ві сит аигіГісе тіЬі сопиепегіі, иі ів 
ех аиго вио сегіі ропДегів сеги^ие Гогтае апиІов тіЬі 
Гасеге*, еі ассерегіі иегЬі ^гаііа Депагіов СС, иігит 
етрііо еі иепсіііго ап Іосаііо еі сопДисііо сопігаЬаіиг: 
Оаввіив аіі таіегіае циісіет трііопет иепгііііопеп^ие 
сопігаЬі, орегагит аиіет Іосаііопет еі сопДисііопет; зеД* 
ріег^ие ріасиіі етрііопет еі иепДіІіопет сопігаЬі: аі- 
цпі ві тент аигит еі ДеДего, тегсеДе рго орега сопвіі- 
іиіа, сопиепіі Іосаііопет сопДисііопет сопігаЬі. 

148 8осіеіаіет соіге воіетив аиі іоіогит Ьопогит аиі 
ипіив аіісиіив пе^оііі, иеіиіі тапсіріогит етепДогит аиі 
иепДепДогит. 

149 Ма^па аиіѳт циаевііо Гиіі, ап ііа соігі роввіі восіе* 
іав, иі циіѳ таіогет рагіет Іосгеіиг, тіпогет Датпі 
ргаевіаі: циоД (}иіп1ив Мисіив *) (сопіга паіитат зосіе- 

147 Равнымъ образомъ спрашиваютъ, еоли я условился съ 
золотыхъ дѣлъ мастеромъ, чтобы онъ изъ своего золота 
сдѣлалъ дли меня кольца опредѣленнаго вѣса и формы 
и получилъ бы примѣрно двѣсти денаріевъ, то заключается 
ли договоръ куили-продажи, или найма. Кассій говоритъ, 
что относительно матеріала заключенъ договоръ вупли- 
продажи, относительно же работы договоръ найма. Но 
большинство рѣшило, что тутъ только куиля и продажа. 
Если я однако дамъ ему свое золото, опредѣливъ плату за 
работу, то не подлежитъ сомнѣнію, что это наемъ. 

148 Товарищество мы обыкновенно заключаемъ или съ тѣмъ, 
чтобы вступить въ общеніе всѣмъ своимъ имуществомъ, 
или ради совершенія какой-ниб. сдѣлки, нир. для покупки 
и продажи рабовъ. 

149 Возникъ, однако, важный вопросъ, можноли заключить 
договоръ товарищества такимъ образомъ, что одинъ по¬ 
лучитъ ббльшую выгоду, или понесетъ меньшіе убытки. 
Квинтъ Муцій полагалъ, что такое соглашеніе противно 

§ 147 * § 4.1. ІЬ. Ср. Ь. 2. § 1. Б. Іос. (19, 2). 
§ 148 = рг. Г. Ив восіеі. (3. 26). Ср. Ері*. 2, 9. § 16. 
§ 149. Ср. § 2.1. ІЬ. Еріі. 1. с. Сіе. рго Коас. Сот. 10. § 29. 

!) Ср. р. 101. примѣчаніе 1. 
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ісМгз е88в сепѣиіі\ вей Зегиіиз Зиіргсгиз *), сиіиз) еііат 
ргаеиаіиіі зепіепііа, асіео На соігі роззе зосіеіаіѳт ехіз- 
іітаиіі, иі сііхегіі іііо ^ио^ие тосіо соігі роззе, и( циіѳ 
піЫІ отпіпо гіатпі ргаезіеі, зе(і Іисгі рагіет саріаі, ѳі 
шо(1о орега еіиѳ іат ргеііоза иісіеаіаг, иі аедипт зіі 
еит сит Ьас расііопе іп зосіеіаіет адтіііі: пат еі ііа 
роззе соігі зосіеіаіет сопзіаі, иі ипивресипіат сопГегаі, 
аііег поп сопГегаі, | еі іатеп Іисгит іпіег еоз соттипе 
зіі; заере епіт орега аіісиіиз рго ресипіа иаіеі. 

150 Еі Ніи Л сегіит езі, зі Де рагііЬиз Іисгі еі гіатпі пі- 
Ьіі іпіег еоз сопиепегіі, іатеп ае^ш8 ех рагііЬиз сот- 
тосіит еі іпсоттосіит іпіег еоз соттипе еззе; зеё зі іп 
аііего рагіез ехргеззае Гиегіпі, иеіиі іп Іисго, іп аііего 
иего отіззае, іп ео ^ио^ие ^ио<і отізвит езі, вітііез 
рагіез египі. 

сущности товарищества, но Сервій Сульпицій, котораго 
мнѣніе одержало верхъ, думалъ, что такое товарищество 
можетъ соетоаться, и но его мнѣнію даже такимъ обра¬ 
зомъ, что одинъ вовсе не потерпитъ убытковъ, а полу¬ 
читъ часть прибыли, если только его трудъ и дѣятель¬ 

ность настолько цѣнна, что принятіо его въ товарище¬ 
ство на такихъ условіяхъ можетъ показаться справедли¬ 
вымъ и умѣстнымъ; вѣдь извѣстно, что можно заключить 
договоръ товарищества и такъ, что одинъ вноситъ день¬ 
ги, другой ихъ не вноситъ, а прибыль у товарищей общая, 
потому что часто трудъ одного равносиленъ деньгамъ. 

150 Извѣстно и то, что если между товарищами не состоя¬ 
лось никакого точнаго соглашенія на счетъ частей прибы¬ 
ли и убытка, то прибыль и убытокъ распредѣляются ме¬ 
жду ними поровну; но если части одного, нпр. относитель¬ 
но прибыли, опредѣлены а другого нѣтъ, то въ этомъ по¬ 
слѣднемъ случаѣ должны быть сохранены тѣ же самыя 
опредѣленныя части. 

§150. Ср. §§ 1.3.1. іь. 

*) Ср. р. 225. прим. 4. 
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151 Мапеі аиіет восіеіаз ео и8^ие, долее іп еодет соп- 
зепзи регзеиегапі; а( сит аЦиів гепипііаиегіі восіѳ- 
Іаіі, восіеіаз воіиііиг: вед ріапе ві диів іп Ьос гепипсіа- 
иегіі восіеіаіі, иі оЬиепіепв аііциод Іисгит воіив ЬаЪеаІ, 
иеіиіі ві тіЬі Іоіогит Ьопогит восіиз, сит аЬ аЦио Ье- 
гев еввеі геіісіив, іп Ьос гепипііаиегіі восіеіаіі, иі Ьеге- 
дііаіет воіив Іисгі Гасіаі, со^еіиг Ьос Іисгит соттипі- 
саге; ві циід иего аІіисПисгі Герегіі ^иод поп саріаие- 
гіі, ад ірвит воіит регііпеі. тіЬі иего циісЦиісІ отпіпо 
рові гепипііаіат восіеіаіет а^иігііиг, зоіі сопседііиг. 

152 Воіиііиг адЬис восіеіаз еііат тогіе восіі, циіа ^иі 
восіеіаіет сопІгаЬіІ, сегіат регвопат зіЬі еіі^іі. 

153 Оісііиг еііат сарііів детіпиііопе воіиі зосіеіаіет, 

151 Товарищество продолжается до тѣхъ поръ, пока суще¬ 
ствуетъ взаимное соглашеніе членовъ; но если кто изъ то¬ 
варищей выйдетъ изъ его состава, то товарищество пре¬ 
кращается. Очевидно, если кто изъ членовъ заявитъ 
о своемъ выходѣ изъ товарищества съ цѣлью, чтобы одно¬ 
му получить какую-либо представляющуюся прибыль — 

если нпр. товарищъ всего имущества, котораго назначили 
наслѣдникомъ, откажется отъ товарищества для того, что¬ 
бы одному воспользоваться наслѣдствомъ, то онъ принуж¬ 
дается сдѣлать эту прибыль общею. Если же онъ полу¬ 
читъ какую-либо другую выгоду, которая досталась ему 
безъ всякой, съ его стороны, хитрости, то она принадле¬ 
житъ ему одному. А все то, что пріобрѣтается послѣ зая¬ 
вленія отказа, предоставляется одному мнѣ. 

152 Товарищество прекращается также вслѣдствіе смерти 
одного изъ членовъ, потому что тотъ, кто заключаетъ то¬ 

варищество, выбираетъ себѣ опредѣленное лицо. 
153 Говорятъ, что товарищество превращается еще вслѣд¬ 

ствіе умаленія правоспособности товарища, такъ какъ по 

§ 151 = § 4.1. ІЪ. 
§ 152 = § 5. іпіі. I. іЬ. 
$ 153. Ср. ЕрП. 2, 9. § 17. Ь. 4. § 1. Ь. 63. § 10. Ь. 58. § 2: Ь. 65. § 11. О. рго 

вое. (17, 2). 

Гушке: аѳпвн. По нашему мнѣнію правильнѣе: сопвешш. 

Инст. Гая. 22 
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циіа сіиііі гаііопѳ сарііів дегпіпиііо тогіі соаечиаіиг 1); 
зе<1 иЦие ві (аііі) ас?Ьис сопвепііапі іп восіеіаіет, поиа 
иніеіиг іпсіреге восіеіаз. 

154 Нет ві сиіиз ех зосіів Ьопа риЫісе аиі ргіиаііт ие- 
піегіпі, воіиііиг восіеіаз. 

154а 8е<1 Ьаес диодие | восіеіаз, 4е ^иа ккціітиг *), ів. 
еві ^иае сопзепзи сопІгаЬіІиг писіо, іигіз ^ѳпііит еві, 
і^ие іпіег отпев Ьртіпез паіигаіі гаііопе сопзізііі. 

155 Мапсіаіипі сопзізііі, зіие повіга ^гаііа тапйетив ві- 

началамъ гражданскаго нрава измѣненіе правоспособности 
уподобляется смерти. Но, если въ этомъ случаѣ нрочіѳ 
члены условились оставаться въ товариществѣ, то, иови- 
димому, возникаетъ новое товарищество. 

154 Товарищество прекращается также, если продается пу¬ 
блично или частнымъ образомъ имущество одного изъ 
членовъ. 

154а Товарищество, о которомъ мы говоримъ, т. е. то, кото¬ 
рое заключается путемъ простаго соглашенія, принадле¬ 
житъ къ общенародному праву. Отало быть, оно по началамъ 
естественнаго разума примѣняется между всѣми людьми. 

155 Порученіе имѣетъ мѣсто, если мы довѣряемъ соверше¬ 
ніе извѣотныхъ дѣйствій для насъ самихъ или въ инте- 

§ 154. Ср. §§ 7. 8.1. іЬ. (3, 25). Ср. вирга § 80. Ь. 57 рг. Б. де еѵісі. (21, 2). 

§ 155. Ср. Еріі. 2, 9. § 18. рг. I. де шапд. (3, 26). Ь. 2 рг. Ъ.. 10 рг. Ь. 46 §§ 4. 

6. Б. шапд. (17,1). Ь. 5 рг. П. де оЫ. еі асі. (44, 7). 

*) До Студемунда мы встрѣчаемъ различныя поправки: адаішиіагі 
аечпірѳгагі, яечиірагагі, тогііз іпзіаг ЬаЬеге, тогііз вресіез Геге, сошрагагі, 
раѳпе раг еаѳе — дісііаг. Чтеніе Студ.: тогіі соаечиаіиг принято всѣми изда¬ 

телями. 

*) Ср. Гушке (У), примѣчаніе 5 къ § 154а: Біѵегза езі еиіт аЬ еа зо- 

сіеіаз віѵе соттипіо іосідспа (4, 42), ад чиат чиод ргохіше де Ъовогшп восіі 
ѵепдіііопе діхегаі, чиа запе іраа гее соттишз, іп чиа Ьаес восіеіаз сопзіз'ііі, 
іоііііиг, вресіаге роаѳе ѵідеЪаіиг: еа патчие Іісеі іпіегдит еііаш сопзепзи, іа- 

теп шшчпат сопаепаи подо, вед гѳ сопзізііі, еі роіезі еііаш )иге сіѵііі, ѵеіиі 
Ьегѳдііаіе, тапсіраііопе паѳсі: де восіеіаіе риЫісапогпт сегіе Оаіив поп со^і- 

іаѵіі. Бісіі аиіет ^ио^ие гевресіи ЬаЬііо сеіегагпт ех сопѳепѳи оЫі^аііоппш, 

егарііопіз, Іосаііопіѳ, тапдаіі, чиае поп еііаш віпе сопѳепзи сопііп^еге розѳапі. 

Соттоде і^ііпг Ьіс иі де оЫі^аііопіЬпв, чиае ге сопігаЪппіиг § 132. Гесіі, осса- 

ѳіопе іапіит аріівзіта даіа поіаі, еііаш отпев, чиае подо сопаепаи сопігаЬап- 

іиг, оЫі^аііопев езве іигів вепііит, пе іп иПо вепеге ід чиод 1,1 (Зп. рготіве- 

гаі, девідегеіиг. 
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ие аііепа. іЫ^ие віие иі шея педоііа &егав, ѳіие иі аі- 
Іегіив, тапбаиегіт, сопІгаЬіІиг шашіаіі оЫідаІіо, еі іпиі- 
сет аііег аИегі ІепеЬітиг іп ісі, диод иеі те ІіЬі иеі Іе 
тіЬі Ьопа йбе ргаевіаге орогіе*. 

156 Кат ві Іиа ^гаііа ІіЬі ташіет, вирегиасимп еві 
тапсіаіит; ^ао(^ епіт Іи Іиа §гаііа Іасіигив вів, і<1 йе 
Іиа вепіспііа, поп ех тео тапйаіи Гасеге йеЬев. і^ие 
ві оііоват ресипіат сіоті Іе ЛаЬепІет Ьогіаіив Гиегіт, 
иі еат Гаепегагев, диатиіз іат еі шиіиат йейегів а ^ио 
вегиаге поп роіиегів, поп Іатеп ЬаЬеЬіз тесит т&псіаіі 
асііопет. ііет ві (іе) Ьогіаіив віт, иі гет аіідиат ете- 
гев, циат(ша) поп ѳхрейіегіі ІіЬі еат етівве, поп Іатеп 
гаапйаіі ІіЬі Іепе&ог !). еі айео Ьаес ііа випі, иі диае- 

рѳсѣ другого. Стало быть, поручу ли я тобѣ веденіе 
моихъ дѣлъ или чужихъ, договоръ порученія заключается, 
и мы отвѣтствуемъ другъ передъ другомъ относительно 
того, что въ доброй вѣрѣ, или я долженъ предоставить те- 
бѣ, или ты—мнѣ. 

156 Если я поручу тебѣ нѣчто исключительно въ твоемъ 
интересѣ, то это не будетъ порученіе; все, что ты намѣ¬ 
ренъ дѣлать для собственной пользы, ты долженъ совер¬ 

шить по своему усмотрѣнію, а не вслѣдствіе моего совѣ¬ 
та. Слѣдовательно, если бы я, зная, что ты имѣешь дома 
свободныя деньги, склонилъ и убѣдилъ тебя отдать ихъ въ 
ростъ, то ты противъ меня не можешь пользоваться 
искомъ о порученіи, хотя бы ты далъ ихъ взаймы тому, 
съ кого взыскать ты не будешь въ состояніи. Равнымъ 
образомъ, если я склоню тебя куиить какую-нибудь вещь, 
хотя бы куиить эту вещь для тебя было невыгоднымъ, то 
все-таки я не буду отвѣтственнымъ по иску о норученій. 
Это до того такъ, что спрашиваютъ, отвѣчаетъ ли по иску 

§ 156. Ср. рг. § 6. I. бе тапб. (3, 26). Ь. 2 рг. § 6 Ь. С. § 5. Ь, 32. Б. тапб. 

(17, 1). 

*) Порученіе должно быть въ интересѣ довѣрителя (1. 8. § 6. Б. 17, 1). 

Если довѣренность будетъ дана для совершенія дѣйствія исключительно въ 
интересѣ мандатарія, то это будетъ простой совѣтъ, сопвШшп и ивъ такого 
совѣта не можетъ проистекать отвѣтственность для совѣтчика — тадів соп- 

вііішп еві, чиага тапбаіиш еі оЪ іб поп езі оЫі^аіогіит, цпіа пето ех сопвіііо 
Чоіі&аіиг, еііатзі поп ехребіаі ві спі баЬаіиг, I. 2. § & 0.17,1. § 6.1. 3, 26. 

22* 
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гаі.иг ап тапйаіі Іепеаіиг циі тапйаиіі ііЬі, иі Тіііо ре- 
сипіат Гаепегагез. 8егиіив пе^аиіі: поп та^із Ьос са- 
ѳи оЪѴщ&Ііопет сопзізіеге риіаиіі, диат зі ^епегаіііег 
аіісиі тапйеіиг, иіі ресипіат 8иат Гаепѳгагеі. вей ве- 
диітиг ЗаЬіпі оріпіопет соп^га зепііепііз, дига поп аіі- 
Іег Тіііо сгейійівзез, диат ѳі ІіЬі тапйаіит езвеі*). 

157 1І1ш2 сопвіаі, ѳі дпіз Йе еа ге шапйеі2) диае сопіга 
Ьопов тогев | еві, поп сопІгаЬі оЫі&аІіопет, иеіиіі ві 
ІіЬі тапйет, иі Тіііо Гигіит аиі іпіигіаш Гасіаз. 

158 Пеш ві диЫ роз* тогіет теат Гасіепйит (тікі) 

тапйеіггг 8), іпиіііе шапйаіит еві, диіа ^епѳгаіііег ріа- 
сиіі аЬ Ьегейів регзопа оЬ}іігаІіопега іпсіреге поп ровве. 

порученія тотъ, кто поручилъ тебѣ дать Тицію деньги въ 
ростъ. Сервій не принялъ этого положенія; онъ думалъ, 
что въ этомъ случаѣ возникаетъ такое же отношеніе, ка¬ 
кое имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, когда мы вообще толь¬ 
ко совѣтуемъ дать деньги кому-нибудь въ ростъ. Но мы 
приняли противоположное мнѣніе Сабина, ибо ты не далъ 
бы въ займы Тицію, если бы тебѣ не было поручено. 

157 Извѣстно, что нѣтъ обязательства, если кто даетъ пору¬ 
ченіе на такую вещь, которая противна добрымъ нравамъ, 
нпр. когда я поручу тебѣ обворовать Тиція, или нанести 
обиду. 

158 Далѣе, порученіе недѣйствительно, если мнѣ дадутъ 
порученіе на дѣйствіе, которое должно быть совершено 
послѣ моей смерти, такъ какъ вообще принято, что обяза¬ 
тельство но можетъ получать овоѳ начало отъ наслѣдника. 

9 157. Ср. § 7.1. іЬ. Еріі. 2, 9. § 18. 

§ 158. Ср. вирга § 100.—Ь. 12. § 17. Ь. 13. Б. тапб. (17, 1). 

') Во второй части § 156 Гай говоритъ о спеціальномъ порученіи, 

вслѣдствіе котораго яаключенъ былъ съ ТицІемъ договоръ яайма, причемъ 
довѣритель считается какъ бы поручителемъ, хотя мнѣнія юристовъ по это¬ 

му вопросу расходятся. 

э) Б?кшиг:"П1пб тапбеіпг — чпоб сопіга Ьопов тогев езі, поп сопігаЫ 
оЫі^аііопего. Гушке: Шпб сопзіаі, зі Гасіепбпт яиіб тапбеіпг. Студемундъ 
а 8а нимъ теперь и Гушке (У): Шпб сопвіаі, ві чиіз бе еа ге тапбеі еіс. 

*) Крюгеръ и Студемундъ читали прежде: ві чиів розі < тогіет впат 
ѵеі ро8і> тогіет теат Гасіепбпт <тіЪі> тапбеі. 
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159 8ей гесіе диочие (соиігасіит) тапёаіит ві, ёит 
аёЬис іпіе^га гее віі, геиосаіит І'иегіі, еиапезсіі. 

160 Нет ві аёЬис іпіе^го тапёаіо тоге аііегиігіив іпіег- 
иепіаі, іё еві иеі еіив ^пі тапёаиегіі иеі еіив диі тапёа- 
іит вивсерегіі, зоіиііиг гоапёаіит. зеё иіііііаііз саива 
гесеріит еѳі, иі ві тогіио ео диі тіЬі тапёаиегіі, і^по- 
гапв еит ёесезвіззе ехзесиіив іиего тапёаіит, роззе 
те а^еге тапёаіі асііопе; аііоциіп іизіа еі ргоЬаЫІіз 
і^погапііа ёатпит тіЬі асНеггеі. | еі Ьиіс вітііе езі 
Яиоё ріег^ие ріасиіі, ві ёеЬііог теив тапитізво ёів- 
репзаіогі тео ре г і&погапііат зоіиегіі, ІіЬегагі еит, 
сит аііодиіп зігісіа іигіз гаііопе поп розвеі ІіЬегагі ео 
^иоё аііг зоіиіззеі диат сиі зоіиеге ёеЬегеі. 

161 Сит аиіѳт із сиі гесіе тапёаиегіга, еегеззив іііегіі 
тапёаіит, е§о диіёет еаіепиз сит ео ЛаЬео тапёаіі 

159 Порученіе, правильно заключенное, также теряетъ си¬ 
лу, если оно будетъ отмѣнено до начала исполненія. 

160 Равнымъ образомъ порученіе прекращается, когда до 
начала исполненія порученія умретъ одна изъ сторонъ, 
т. е. или довѣритель, или повѣренный. Но въ видѣ прак¬ 
тической пользы принято, что, если я послѣ смерти довѣ¬ 
рителя, исполню его порученіе, не зная, что онъ скончался, 

то я въ правѣ пользоваться искомъ о порученіи; иначе 
извинительное по закону невѣдѣніе принесло бы мнѣ 
вредъ. Согласно съ этимъ рѣшили, что если мой должникъ 
заплатитъ, по невѣдѣпію, моему управителю, отпущенно¬ 
му на волю, то онъ освобождается, хотя впрочемъ по точ¬ 
ному смыслу закона его не слѣдовало бы освободить (отъ 
новаго платежа), ибо онъ не заплатилъ тому, кому бы слѣ¬ 

довало. 

161 Когда однако, принявшій порученіе, выйдетъ за предѣлы 
полномочія, то я имѣю противъ него искъ о порученіи, въ 

§ 159 = § 9.1. бе гоапй. (3, 26). Ср. Еріі. 2, 9. § 19. 

§ 160 = § 9.1. ІЬ. 

§ 161. Ср. § 8.1. ІЬ. Ь. 3. § 2. Ь. 4. И. тап<]. (17,1). ЕрН. 2, 9. § 20. Раи]. 2 

15. §3. 
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асііопет, диаіепиз гоеа іпіегеві ітріеззе еит гоашіа- 
Іит, | бі тосіо ітріеге роіаегіі* аі іііе тесит а^еге поп 
роіезі. ііадие бі тапсіаиегіт ІіЬі, иі «егЫ §гаІіа Гип- 
Йит тіЬі вевІегШв С етегев, Іи вевіегіт СЬ етегів, 
поп ЬаЬеЬів тесиш | тапсіаіі асііопет, еііатві Іагііі 
иеіів тіЬі сіаге ішкіит, диапіі етепйит ІіЬі тапдаввет; 
ііідие піахіте 8аЬіпо еі Савв іо ріасиіі: диодві тіпогів 
етегів, ЬаЬеЪіз тесит бсііісеі асііопет, диіа диі тап- 
<іаІ, иі С тіІіЬиз етегеіиг, ів иіідие ташіаге іпІе11е§і- 
Іиг, иіі тіпогіз, ві роввеі, етегеіиг. 

162 Іп ѳитта Бсіепйит (еві, диоігет /асіепЛит) аіідиісі 
^гаіів (Ыегіт ’), дио потіпе бі тегсейет зіаіиіввет.іо- 
саііо еі сопйисііо сопІгаЬегеІиг, тапёаіі евве асііопет, 

такихъ размѣрахъ, въ какихъ дла мѳвя важно, чтобы онъ 
исполнилъ порученіе, если только онъ въ состояніи будетъ 
выполнить; но принявшій порученіе предъявлять иска про¬ 
тивъ меня не можетъ 2). Такъ нпр. если я поручу тебѣ 
купить для меня землю за 100,000 сестерцій, а ты купишь 
за 150,000 сестерцій, то ты не будешь имѣть противъ ме¬ 
ня иска *), хотя бы ты и хотѣлъ дать мнѣ земли на такую 
сумму, на какую я поручилъ тебѣ купить. Такъ преиму¬ 
щественно рѣшили' Сабинъ и Кассій 4). Но если ты ку¬ 
пишь дешевле, то, разумѣется, будешь имѣть противъ ме¬ 
ня искъ, такъ какъ тотъ, кто поручаетъ купить землю за 
100 тысячъ, разсматривается какъ такое лицо, которое по¬ 
ручило купить по возможности дешевле. 

162 Вообще слѣдуетъ знать, что искъ о порученіи имѣетъ 
мѣсто всякій разъ, когда порученіе есть безвозмездное; но 
какъ скоро опредѣляется вознагражденіе, то образуется 

§ 102 Ср. § 13.1. іЬ. Ъ. 1. § 4. Б. тапй. (17, 1). Ь. 22. Б. йе ргаевег. ѵегЪ. (19, 5). 

і) эдѣсьвъ рукописи пропущено что-ниб. и поэтому предлагали слѣ¬ 

дующія чтенія. Геиіенъ: всіепйпт еві, циоІіеп$ /асіепсіит аіщпій ягаііз йейе- 

гіт. Отудемундъ: всіепйат еві, чаоііепз аікціій ртаіів Гасіепйит йейегіт. Мы 
приняли иоправку Гуіике. Ср. Уіиіпд, Лепаег Ьііегаі. 2еііип^. 1877. р. 689. 

*) т. е. онъ вовсе лишался своего иска (асііо тапсіаіі). 
*) онъ не могъ требовать отъ поручившаго даже ста. 

4) которые въ этомъ случаѣ показались формалистами. 
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иеіпіі ѳі йіііопі роІіегиЗа сіігапгіаие иезіітепіа аиі вагсі- 
паіогі вагсіепсіа (йейегіт). 

163 Ехрозіііз ^елегіЬиз оЫі^аііопиш диае ех сопігасіи 
пазсипіиг, асІтопешН зишив а<Циігі1). поЬіз поп зоіит 
рег позтеі ірзоз, зесі еііат рег еаз регзопаз диае іп по- 
зіга роІевЫе та пи тапсіріоие зипі. 

164 Р«г ІіЬегов ^ио^ие Ьотіпез еі аііепоз зегиоз диоз 
Ьопа Ме роззісіетцз, а<ЦиігіІиг поЬіз, зе(і іапіит ех 
(ІиаЬиз саизіз, і<1 езі зі 9иі(1 ех орегіз зиіз иеі ех ге поз- 
1га асЦиігапІ. 

165 Рег еит диодие зегпит іп дио изитітисіит ЬаЬе- 
тиз, зітііііег ех (ІиаЬиз ізііз саизіз поЬів а^иігііиг. 

166 8её ^иі писіит іиз (}иігіІіит іп зегио ЬаЬеі, Исеі сіо- 

наемъ, нир. если я отдалъ платье для отдѣлки или для чи- 
щенія сукновалу или портному для починки. 

163 Изложивъ виды обязательствъ, проистекающихъ изъ 
договора, мы должны припомнить, что мы пріобрѣтаемъ 
ихъ не только сами, но также черезъ лицъ, состоящихъ въ 
нашей господской, отцовской, супружеской власти; пріо¬ 
брѣтаемъ и черезъ кабальныхъ. 

164 Равнымъ образомъ мы пріобрѣтаемъ чрезъ свободныхъ 
людей и чужихъ рабовъ, которыми владѣемъ добросовѣст¬ 

но, но только въ двухъ случахъ, т. е. если они пріобрѣ¬ 
таютъ что-либо своими трудами или благодаря нашей 
вещи. 

165 Чрезъ раба, на которомъ мы имѣемъ право полнаго 
пользованія, равнымъ образомъ пріобрѣтаемъ въ тѣхъ же 
двухъ случаяхъ. 

166 Но тотъ, кто имѣетъ на^ рабѣ одно только квирптскоѳ 

§ 163 = рг. I. рег. я. регѳ. поЪ. оЫ. ася. (3, 28). Ср. 2, 86. Раиі. 5,8. Ріапі. Код. 

5, 3. у. 28 вея. 
§ 164 = § 1.1. ІЬ. Ср. 2, 86. 92. 

§ 165 = § 2. I. ІЬ. Ср. 2, 86. 91. 

§ 166. Ср. 2, 88 іЬія. сіі. Ь. 36. Б. Се віір. вегѵ. (45, 3). 

Гушке излишне прибавляетъ послѣ адяоігі слова «де, иі аііа» где. 
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тіпіі8 8ІІ, тіпив Іа теп іигів іп (аЛдиізііа аЬ) ео ге Ьа- 
Ьеге іпіеііе^ііиг диат ивийгисіиагіиз еі Ьопае Йсіеі ров- 
веввог: пат ріасеі ех пиііа саиѳа еі асіциігі ровве; адео 
иі еіві потіпаііт еі дагі вііриіаіив Гиегіі бегииз, гоапсі- 
ріоиѳ потгпе еш ассерегіі, | ^иі<Iат ехівіітепі піЬіІ еі 
асіциггі. 

167 Соттппет ѳегиит рго йотіпісарагіесіотіпів а<Циі- 
• гегѳ сегіит еві, ехсеріо ео чио<1 ипі потіпаііт вііриіап- 

<іо аиі тапсіріо ассіріепсіо іііі зоіі асЦиігіІ, иеіиі сит ііа 
вііриіеіиг: тто бомімо мео бакі врсшоез? аиі сит 
ііа тапсіріо ассіріаі: наі*с кем ех іѵке <}ѵіктѵм ьѵ- 
СІІ ТІТІІ БОМШІ МЕІ Е55Е АІО, ЕА(}ѴЕ ЕІ ЕМРТА Е5ТО 

НОС АЕКЕ АЕКЕАОѴЕ ІЛВКА. 

167а. ІИисі диаегііиг ап ^иос1 потеп аііесіит ипгиз <Іо- 

право, хотя онъ господинъ, считается однако имѣющимъ 
менѣе права на вещь пріобрѣтенную рабомъ, чѣмъ пол¬ 
ный пользователь и добросовѣстный владѣлецъ. Было 

• принято, что онъ никоимъ образомъ не можетъ пріобрѣсти 
вещь; нѣкоторые полагаютъ, что даже и въ томъ случаѣ го¬ 
сподинъ ничего не пріобрѣтаетъ, если рабъ стипулируетъ, 
чтобы именно этому господину дана была вещь, или если 
рабъ отъ его имени получилъ вещь въ собственность. 

167 Извѣстно, что общій рабъ пріобрѣтаетъ господамъ со¬ 
размѣрно ихъ части въ собственности, за исключеніемъ 
того, что онъ пріобрѣтаетъ посредствомъ стииуляціи или 
манципаціоннымъ образомъ именно для одного изъ нихъ, 

когда нпр. стипулируется такимъ образомъ; „Тицію, мое¬ 
му господину, обѣщаешь дать?м или когда получаетъ соб¬ 
ственность въ такой формѣ: „а утверждаю, что эта вещь при¬ 
надлежитъ по ввиритскому праву моему господину Луцію 
Тицію и да будетъ она ему куплена за цѣну наличной мѣди“. 

167а. Возникаетъ вопросъ, достигаетъ ли приказаніе одного 

167 =г= § 3. I. іЬ. сот ТЬсорЫІо. Ор. § 3.1. бе в*ір. вегѵ. (3, 17). тапсіріо асе.] 

ср. 1,119, 2, 87. 

§ 167а. Ср. П. сс. Ь. 5. 6. Б. бе віір. вегѵ. (45, 3). Ь. 3. О. рег чпав регв. поЬ. 

асч. (4, 27). 
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тіпі е/Гг'сіІ *), ібет йсіаі ипіпз ех (Іотіпів іибзит іпіег- 
себепз. позігі ргаесеріогев регіпсіе еі ^иі іиззегіі зоіі 
аЛціігі ехізіітапі, аЦае зі потіпаііт еі зоіі зЦриЫив 
еззеі зѳгииз тапсіріоие ассерівзеі; <)іиегзае зсЬоІае 
аисіогез ргоішіе иігізцае аёциігі риіапі, ас зі пиПіив 
іиззит іпіегиеліззеі. 

168 ТоНіІиг аиіет оЫі^аІіо ргаесірие зоіиііопе еіив ^^о<і 
беЬеІиг: ипсіе циаегііиі% еі циіз сопзепііепіе сгебкоге 
аііи(I рго аііо зоіиегіі, иігит ірзо іиге ІіЬегеІиг, чио<1 поз- 
(гіз ргаесерІогіЬиз ріасеі, ап ірзо іиге тапеаі оЫі^аІиз, 
зеі асіиегвиз реіепіет ехсерііопе <іо1і таіі бебепгіі <іе- 
Ьеаі, цио<1 (Ііоегзае зсЬоІае аисІогіЬиз иізит езі. 

изъ господъ того же самаго, чего достигаетъ прибавленіе 
имени другого господина? Наши учителя полагаютъ, что 
пріобрѣтается только тому господину, отъ имени котораго 
рабъ совершилъ стипуляцію и получилъ собственность 
манципаціоннымъ образомъ. Основатели другой школы 
полагаютъ, что одинаково пріобрѣтается обоимъ, какъ если 
бы ни отъ одного не послѣдовало никакого приказаніи 2). 

168 Обязательство погашается преимущественно плате- 
жемъ должнаго; вотъ почему спрашиваютъ, если кто съ 
согласія вѣрителя заплатитъ ему долгъ не тѣмъ, чѣмъ слѣ¬ 
довало бы по первоначальному договору, то уничтожа¬ 
ется ли обязательство просто само собою, какъ это по¬ 
лагаютъ наши учителя, или должникъ по праву оста¬ 
ется обязаннымъ, но можетъ защищаться противъ кре¬ 

дитора возраженіемъ злаго умысла, какъ это принято учи¬ 
телями противоположной школы? 

§ 168. Ср. рг. I. чпіЪ. той. оЫ. іоП. (3, 29). Еріі. 2,10 рг. 

%) Студемундъ: ап чпосі йогаіпі потеп асЦесіит еШсіі еіс. 

’) Рабъ, стипулируя по приказанію одного иэъ своихъ господъ, назы¬ 

валъ только имя другого господина. По мнѣнію Прокуліанцевъ, искъ при¬ 

надлежалъ тому, отъ имени кого стипуляція сдѣлана; по другому мнѣнію — 

обоимъ; по третьему — приказавшему, и такъ же разрѣшилъ вопросъ импе¬ 

раторъ Юстиніанъ въ 530 г. по Р. X. 
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169 Кеш рѳг ассеріііаііопет Іоііііиг оЫі^аІіо: ассеріііаііо 
аиіет езі иеіиіі іша^іпагіа зоіиііо: цио<) епіт ех иегЬо- 
гит оЫі^аІіопе ІіЬі беЪеат, \й зі не Из тіЬі гетіііеге, 
роіегіі зіс бегі, иі раііагіз Ьаес иегЬа т|е (Іісеге: <зѵоб 

еоо тіві ркомізі, навев^ ассертѵм? еі Іи гезропсіеаз: 
НАВЕО. 

170 (}ио #епеге, иі сііхітиз, (іапіит еае оЬІідаііопез зоі- 

иипіиг, уиае ех иегЫз сотізіипі), поп еііат сеіегае; 
сопзепіапеит епіт иізиш езі иегЫз іасіит оЫі&аІіопет 
роззе аііів иегЫз ёіввоіиі: зеі і(1 диосі ех аііа саиба <1е- 
Ьеаіиг, роіезі іп зііриіаііопет ввёисі еі рег ассеріііаііо¬ 
пет (сііззоіиі. 

171 Оиатиіз чего йіхегітиз рег/ісг ассерійаііопет) іта- 
^іпагіа зоіиііопе, Іатеп тиііег зіпе Іиіогіз аисіогііаіе 

169 Равнымъ образомъ прекращается обязательство чрезъ 
акцептиляцію '); акцепты л я ція же есть воображаемая упла¬ 
та. И въ самомъ дѣлѣ, если ты пожелаешь простить мнѣ 
то, что я тебѣ долженъ по словесному обязательству, то 
можешь этого достигнуть, если позволишь мнѣ произнести 
слѣдующія опредѣленныя слова: „получилъ ли ты то, что 
я тебя обѣщалъ?14, а ты отвѣтишь: „получилъ44 2). 

170 Этимъ способомъ, какъ мы сказали, погашаются только 
обязательства, заключенныя словесно, но не другія. Въ 
самомъ дѣлѣ показалось послѣдовательнымъ, чтобы обяза¬ 
тельство, заключенное въ словесной формѣ, могло также 
прекращаться въ этой формѣ; но всякое обязательство, 
имѣющее другое основаніе, можетъ быть обращено въ 
словесное и погашено путемъ акцеитиляціи. 

121 Хотя мы сказали, что акцептилнція есть воображаемая 
уплата, однако женщина, безъ соизволенія и участія опе- 

§ 169 = § 1.1. іь. 
§ 171. Ср. 2, 85. 

0 Ср. УОШетдог//’, гог ЬеЬге тот Егіяаѳ. 1850. Егтап, гиг ОеасМсЫе 
йег гбтіасЪеп (^иіНипкеіі и. 8о1и*іопаак*е. 1883. 

*) Должникъ во этой формулѣ разсматривался какъ бы произведшимъ 
въ дѣйствительности выполненіе обязательства, 
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ассеріит /асеге поп роіезі, сит аііоциіп воіиі еі віпе (и* 

іогіз аиоіогііаіе роѳзіі. 

172 (}ио<і сІеЬеіиг рго рагіе, рго рагіе гесіе зоІиНиг; ап 

аиіет іп рагіет ёеЬгЪ' ассеріит Легі роззіі, ^иае6І^ит 

езі *). __ 

куна, не можетъ совершить этого акта, хотя, впрочемъ, 

уплатить ей, безъ согласія опекуна, можно. 
172 Частичный долгъ погашается уплатою но частямъ, нр 

возникъ вопросъ, можно ли совершить акцептиляцію для 
извѣстной части долга. 

§172. Ср. § 1.1. сП. 

*) Возстановленіе настоящаго текста § 172 представляетъ до сихъ 
поръ иного затрудненій. Гешенъ читаетъ: ііега цпод деЬеіиг, рго рагіе—гес¬ 
іе эоіѵііиг, ап апіега іп рагіега ассеріит Йегі роввіі, чпаевііит еві. Бэкинхъ 
защищаетъ чтеніе; ііега чпод деЪеіпг, рго рагіе гесіе воіѵі ІпіеШ?Ііпг; ап ап* 
іега іп рагіет деЫіі ассеріит Йвгі роввіі, чпаевііига еві. Гушке предлагаетъ 
слѣдующую редакцію: Нет чиод деЬеіпг, рго рагіе гесіе воіѵііиг, ап апіет іп 
рагіега чІеЬііі ассеріит Ііегі роѳзіі, чпаевііит еві. Всѣ конъектуры упомяну¬ 
тыхъ издателей оказываются, къ сожалѣнію, не согласными съ положеніями 
и началами римскаго гражданскаго права. Можно ли всегда примѣнить опре¬ 
дѣленіе Гая: чоогі ДеЬеіиг рго рагіе сгедііогі гесіе воітііпг? Дѣйствительно ли 
оно, если вѣритель не хочетъ принять частичной уплаты (1. 41. § 1. О. 22,1. 
1. 21. Б. 12, 1)? Имѣетъ ли оно основаніе при недѣлимыхъ обязательствахъ, 
которыя по сущности не допускаютъ ни частичнаго удовлетворенія ни пога¬ 
шенія по частямъ (1. 2, § 1.1. 85. Б, 45,1.1.5. § піі. Б. 50,16)? Частичная упла¬ 
та погашаетъ часть долга только въ томъ случаѣ, если обязательство при¬ 
надлежитъ къ дѣлимымъ (оЫідаІіо діѵідпа), и если стороны соглашаются при 
заключеніи обязательственнаго отношенія на частичное удовлетвореніе долга. 
Имѣя въ виду эти соображеніи, можно примириться съ новою редакціей Гут- 
шмита: чиод деЬеіиг рго рагіе, рго рагіе гесіе воіѵііиг, въ противоположность 
строго формальной акцептидяціи, которая при дѣлимыхъ обязательствахъ 
относительно частичнаго удовлетворенія и погашенія долга представляла 
извѣстныя сомнѣнія, которыя впослѣдствіи были устранены. Ср. 1. 9.10 
13. § 1. Г>. 46, 4. Если предлагаемая конъектура основательна, то мы при¬ 
ходимъ къ слѣдующему положенію: частичная уплата допускается въ дѣли¬ 
мыхъ обязательствахъ при извѣстныхъ условіяхъ; спорнымъ же былъ во¬ 
просъ относительно частичной акцептиляціи. Предметъ о дѣлимости я не¬ 
дѣлимости обязательствъ одинъ изъ самыхъ запутанныхъ и спорныхъ въ 
наукѣ,.чему способствуютъ источники своими неясными и неполными опре¬ 
дѣленіями. Ср. иЬЬеІоЫе, діе ЬеЬге топ Деп ппіЬѳіІЬагеп ОЫі^аііопеп.{ 1882. 
Вагоп, ѲеваттІгесЪізѵегЪаІІпіввс. § 16. 1864. БапШороиІо, Дев оЫідоІіопн ді- 
ѵіѳіЫеѳ еі ішіітівіЫев еп Дгоіі готаіп. 1864. ЗіеіЫесКпег, дав \Ѵевеп дегіпгів 
согатопіо ппд чііаві-согагацпіо. § 19. 20. 33.1876. Кйтеііп, ТЬеі1ип$ дог ЕесЬ- 
іе. § 19 — 21. 1883, 
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173 (Взі) еііат аііа зресіез іта^іпагіае воіиііопіз рег 
ае$ еі НЬгаш; чиой еі ірзигп ^гепиз сегііз іп саизіз ге- 
серіит езі, иеіпіі зі яиіё ео потіпе ёеЬеаІиг цпоё рег 
аез еі ІіЬгага #езІит зіі, зіие циіе/ ех ішіісаіі саиза ёе- 
Ьеаіиг 1). 

174 А<йііЬея*иг2) аиіет поп шіпиз циат циіпцие Іезіез 
е? ІіЬгірепѳ; йеіпйе із циі ІіЬегаІиг, ііа орогіеі Іоциаіиг: 
дѴСЮ ЕСО ТІВІ ТОТ МІІЛВѴЗ ССЖОЕКШАТѴЗ ЗѴМ, МЕ ЕО 

NОМINЕ А ТЕ ЗОЬѴО ЬІВЕНОдѴЕ НОС АЕКЕ АЕКЕАдѴЕ 

ЫВКА, (бѴМ) НАNС ТІВІ ЫВНАМ РКІМАМ РОЗТНЕМАМдѴЕ 

ЕXРЕNцо (зЕсѵгаѵм) ьесем рѵвысАМ 3). сіеіпсіе аззе 

173 Есть еще другая форма символической уплаты посред¬ 
ствомъ мѣди и вѣсовъ, которая была принята въ опредѣ¬ 
ленныхъ случаяхъ, если, напримѣръ, слѣдуетъ что-либо на 
основаніи юридическаго акта, заключеннаго посредствомъ 
вѣсовъ и мѣди, или, если долгъ возникъ по судебному рѣ¬ 

шенію. 

174 Присутствуютъ въ этомъ обрядѣ но менѣе 5 свидѣте¬ 
лей и вѣсовщикъ. Затѣмъ тотъ, кто освобождается отъ 
долга, долженъ произнести слѣдующія слова: „такъ какъ 
меня присудили дать тебѣ столько-то тысячъ, то я, ради 
сего, объявляю себя свободнымъ отъ тебя посредствомъ 
этого металла и мѣдныхъ вѣсовъ, гакъ какъ я тебѣ упла¬ 
тилъ эти деньги, первыя и послѣднія, согласно обязатель¬ 

ному закону (XII таблицъ)". Затѣмъ онъ прикасается 

§ 173. Ср. Гезі. ѵ. Иехпт р. 165. Ьіѵ. 6,14. Сіе. <Іе 1е*рЪ. 2, 19. 21. Ѵагго Не 
Ь. Ь. 7, 5. § 105. НивсЪке. КесМ Я. N6хат р. 224 веч. 

§ 174. Ср. 1, 119. 2, 204. - Ьіѵ. 22,10. 1, 24. Ь. 20 рг. Ь. бе ІІЬ. 1е&. (34, 3). 

*) Бэкингъ: беЫіит віі. 

*) Студемундъ вставилъ передъ словомъ абЬіЬеаіаг фразу: Еачпѳ гев 
ііа а&ііиг. 

і) Формула этого акта (уничтоженія долга), которая сохранилась 
у Гая, была предметомъ различныхъ толкованій и объясненій. Ср. прекра¬ 
сное изложеніе этого вопроса у Карловы, бег гогпіясЬѳ Сіѵііргосевв гаг 2еіі 
бег 1е&і8 асііопев. Вегііп. 1872. р. 151. Также Гушке, Зіибісн. I. р. 292. Кгіі. 
Вегаегк. га (ЭДав въ 2еіівсЬг. (. В. О. VII. р. 167. 
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регсиііі ИЬгаш еипцие іаі ег а цио ІіЬегаІиг, иеіиіі зоі- 
иепді саиза. 

175 Зітііііег Іе^аіагіиз Ііегейеш еобет тосіо ІіЬегаі (іе 
Іе^аіо циод рег ёатпаііопет геіісіиго езі, иі Іатеп зсі- 

* ИсЛ, вісиі іисіісаіиз сопсіетпаіши зе еззе зі^пійсаі, На 
Ьегез Шатепіо зе (Заге ёагапаіит еззе дісаЬ. сіе ео Іа- 
теп іапіит роіеэі Ьос тоёо ІіЫгагі, ^ио<1 ропёеге пи- 
тего сопзіеі, еі На зі сегіит зН: чиісіат еі (Іе ео | ^иод 
тепзига сопзіаі ібет ехізіітапі. 

176 Ргаеіегеа попаііопе Іоііііиг оЫі^аІіо, иеіиіі зі ^иоЗ 
Іи тіЬі (іеЬеаз, а Тіііо сіагі зііриіаіиэ зіт; пат іпіегиеп- 
іи поиае регзопае поиа пазсііиг оЫі^аІіо еі ргіта Іоііі- 
Іиг Ігапзіаіа іп розіегіогет, аёео иі іп&гбит, Іісеі роз- 
Іегіог зііриіаііо іпиііііз зіі, Іатеп ргіта поиаііопіз іиге 
Іоііаіиг, иеіиіі зі циосі тіЬі беЬев, а ТШо розі тогіет 

ассомъ къ вѣсамъ и передаетъ его въ руки того, кѣмъ 
освобождается, какъ-бы въ уплату. 

175 Подобнымъ образомъ отказоприниматель освобождаетъ 
наслѣдника отъ легата, оставленнаго посредствомъ фор¬ 
мы присужденія, съ тѣмъ, чтобы наслѣдникъ заявилъ, что 
онъ дать присужденъ завѣщаніемъ, подобно тому, какъ 
приговоренный говоритъ, что онъ судомъ осужденъ. Осво¬ 
бодиться можно только отъ того, чтб опредѣляется вѣ¬ 

сомъ, счетомъ, притомъ, если оно точно опредѣлено. Нѣ¬ 
которые держатся того же мнѣнія и относительно того, 
что опредѣляется мѣрою. 

176 Кромѣ того обязательство погашается обновленіемъ, 
если я нпр. стипулирую, чтобы то, что ты мнѣ долженъ, 
было дано Тиціемъ. Ибо со вступленіемъ новаго лица во¬ 

зникаетъ новое обязательство, а первое, перенесенное въ 
послѣдующее, прекращается, такъ что, хотя послѣдующая 
стииуляція была недѣйствительна, однако первая дѣй¬ 
ствіемъ обновленія теряетъ силу; если я нпр. буду стипу- 
лировать то, чтб ты мнѣ долженъ отъ Тиція, послѣ его 

§ 175. Ср. Сіе. де Іе^іЬ. 2,19. 21. * 
§ 176 = § 3. I. чшЬ. той. оЫ. іоН. (3, 29). Ср. ТЬеорЫІ. іЬ. Ері*. 2, 9. § И 

впрга 2, 38. 3, 100.107. 108.119. Ь. 1. О. дс поѵаі. (26, 2). 



342 [Ш, 177-179. 

еіиз иеі а шиііеге риріііоие зіпе іиіогіз аисіогііаіе зііри- 
Іаіиз (иего; цио саза геш агаіііо; пат еі ргіог ЛеЪііог Н- 
Ьегаіаг еі розіегіог оЫі^аііо пиііа еві. поп і(іеш іигіз 
ебі $і а зегио вііриіаіиз Гиего; пат іппс (ргіог) ргоіпёе 
аоШис оЫі^аіиз іепеінг, ас еі розіеа а пиііо зііриіаіиз 
Гиівзет. 

177 8е<1 зі еайет регзопа ѳіі, а циа розіеа зііроіег ііа 
(іетит поиаііо 61, зі циі(1 іп роѳіегіоге зііриіаііопе поиі 
зіі, Гогіе зі сопсіісіо иеі (Пев иеі зропвог асіісіаіиг аиі </е- 
ігаЬаіиг. 

178 8е<1 чиоё <Іе зропзоге йіхіти*, поп сопзіаі: пат Йі- 
иегвае зсЛоІае аисіогіЬиз ріасиіі иіЬіІ ай поиаііопет рго- 
Йсеге вропзогіз айіесііопет аиі Йеігасііопет. 

179 ($иой аиіет (ііхітиѳ, зі сопйісіо айісіаіиг, поиаііо- 

смерти, или отъ женщины, или несовершеннолѣтняго, безъ 
согласія опекуна, то въ этомъ случаѣ я проигрываю и все 
потеряно, такъ какъ и прежній должникъ освобождается, 

и послѣдующее обязательство не имѣетъ силы. Иное 
происходитъ, когда я совершаю стипуляцію съ рабомъ; 
ибо тогда первый должникъ остается столько же обязан¬ 
нымъ, какъ если бы не было сдѣлано никакой слѣдующей 
стипуляціи. 

177 Но если это будетъ тоже самое лицо, съ которымъ ты 
совершишь вторую стипуляцію, то обновленіе имѣетъ мѣ¬ 
сто въ томъ только случаѣ, если въ послѣдующей стипу- 
ляціи будетъ нѣчто новое, нпр. если будетъ прибавлено 
или убавлено условіе, срокъ или внесенъ поручитель 
(спонсоръ). 

178 Сказанное о поручителѣ (спонсорѣ) оспаривается. Осно¬ 

ватели противной школы рѣшили, что привлеченіе или 
отклоненіе поручителя (спонсора) въ послѣдующей отипу- 
ляціи не имѣетъ значенія обновленія. 

179 Когда мы говоримъ, что внесеніе условія производить 
обновлеціе, это надо понимать въ томъ смыслѣ, что насту- 

§ 177 = § 3.1. еіі. 
§ 179 = § 3.1. сП. Ср. I,. 30» §§ 1. 2. В. сіе расе. (2, 14». Ь. 8. § 1. Ь. 14. 24. 31 

рг. Б. сіе поѵаі. (46, 2). а реге^гіпо] ср. §§ 93. 119.176. 
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пет йегі, віс іпіеііе^і ороуіеі, иі ІІ& ёісатиз С&сіат по- 
иаііопет, еі сопсіісіо ехіііегіі; аііоциіп аі ёеіесегіі, ёигаі 
ргіог оЫі^аііо: зе<і иіёеатпз пит із циі ео потіпе а&аі, 
ёоіі таіі аиі расіі сопиепіі ехсерііопе розвіі виттоиегі, 
^иіа шёеіиг іпіег еов і(і асіит, иі ііа еа гев реіегеіиг, 
ві ровіегіогів | зііриіаііопів ехвіііегіі сопсіісіо. 8егиіиз 
Іатеп Зиірісіиз ехізіітаиіі віаііт еі репёепів сопёісіопе 
поиаііопет йегі, еі зі ёеіесегіі сопсіісіо, ех пеиіга саиза1) 

а#і ровзе (еі) ео тоёо гет регіге; циі сопзециѳпіег еі 
Ши(і гезропёіі, зі циіз іё с[иоё ѳіЪі Ьисіив Тіііив ёеЪе- 
геі, а зегио Гиегіі зііриіаіиз, поиаііопет Йегі еі гет рег¬ 
іге 2), циіа сит зегио а^і поп роіезі: зеё іп иігоцие са- 
зи аііо іиге иіітиг: пес та&із кіз савіЬизпоиаІіо ЙІ, 

паетъ обновленіе только тогда, когда осуществится усло¬ 
віе; иначе, если оно не осуществится, то прежнее обяза¬ 
тельство остается въ своей силѣ. Посмотримъ однако, 
можетъ ли тотъ, кто предъявитъ искъ па основаніи преж¬ 

няго обязательства, быть устраненъ посредствомъ возра¬ 
женія объ обманѣ иди отводомъ о состоявшемся, но впо¬ 
слѣдствіи отмѣненномъ соглашеніи, такъ какъ происшед¬ 
шая условная стипуляція показываетъ, что стороны имен¬ 
но желали допустить искъ при осуществленіи условія. 
Однако Сервій Сульпицій Руфъ полагаетъ, что обновленіе 
происходитъ немедленно, даже въ томъ случаѣ, когда на¬ 
ступленіе условія неизвѣстно, и, что, если условіе не 
исполняется, то нѣтъ основанія,ни въ томъ, ни въ другомъ 
случаѣ предъявлять искъ, и все иотеряно. Онъ, оставаясь 
послѣдовательнымъ, далъ и такой отвѣтъ, что если кто со¬ 

вершаетъ стипуляцію съ рабомъ относительно того, чтб 
ему долженъ Луцій Тицій, то происходитъ обновленіе 
и дѣло проиграно, потому что противъ раба нельзя 
вчинать иска. Но въ обоихъ случаяхъ мы пользуемся дру¬ 

гимъ правомъ. Въ этихъ случаяхъ происходитъ обно- 

*) ни на основаніи прежняго обязательства, ни на основаніи новирую* 
щей стипуляція. 

*) Совершенная стипуляція уничтожаетъ старое обязательство, но 
вэамѣнъ того не даетъ кредитору ничего, потому что обязательство раба ни* 
чтожно. Такой формалистическій выводъ Сервія Сулышція Руфа, 
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циаш зі і<1 цио<1 іи шіЬі (ІеЬеаз, а реге^гіпо сит ^ио 
зропзмз соттипіопоп езі, зронвЕвиегЬозІіриІаіиввіт 1). 

180 ТоІІііиг асИшс оЫі^аііо Ііііз сопіезіаііопе, зі то (іо 
Іе^іііто іиёісіо Гиегіі асіит: пат іипс оЫі^аііо яиісіет 

вленіѳ столь хе мало, какъ и тогда, когда я совершаю стн- 
пуляцію посредствомъ формулы „обѣщаешь" относитель¬ 
но того, что ты мнѣ долженъ, съ иностранцемъ, съ кото¬ 
рымъ нельзя было стипулировать посредствомъ формы 
зропзіопіз. 

180 Сверхъ того погашается обязательство засвидѣтельство¬ 
ваніемъ спора, если только дѣло будетъ разбираться за¬ 
коннымъ судомъ; въ этомъ случаѣ главное обязательство 

§§ 180. 181. Ор. 4,103 веч. Н4.121.123. Гг. У а і. 263. § 10.1. де ехс. (4, 13). 
Ь. 29. Іі. 11. § 1. Б. де поѵаі. (46, 2). Ь. 3. § И. I*. 50. § 2. Б. де ресиі. 
(15, 1). Ъ. 3 рг. С. де авиг. геі іад. (7, 54). 

1) Расснеръ не правильно формулировалъ въ своемъ переводѣ мысль 
этого довольно сложнаго отрывка. Онъ пишетъ: посмотримъ, однако, можетъ 
ли быть устраненъ посредствомъ возраженія на судѣ [какую эксдепцію пере¬ 
водчикъ имѣлъ въ виду—трудно узнать. Здѣсь идетъ рѣчь объ ехсерііо до) і 
(вепегаііа) въ томъ широкомъ смыслѣ, который ссылка на доіпв пріобрѣла 
впослѣдствіи, когда подъ доіпв стали понимать вообще обраэъ дѣйствія, про¬ 
тивоположный справедливости (Бф. 40,4)], или (продолжаетъ переводчикъ) 
возраженіемъ о состоявшемся уговоріь (эти слова не объясняютъ намъ содер • 
жанія ехсерііопів расіі сопѵепіі — ссылки отвѣтчика на то, что сила сдѣлки, 
по которой ищутъ съ него, была впослѣдствіи отмѣнена) тотъ, кто ведетъ 
дѣло на основаніи новаціи (такая интерпретація словъ текста: во потіпв пе 
вѣроятна, такъ какъ истецъ на основаніи прежняго т. е. стараго, сохранив¬ 
шаго свою силу обязательства будетъ вчинать искъ, а не на основаніи нова¬ 
ціи, т. е. новаго условнаго обязательства). Далѣе мы читаемъ у Расснера: 

Однако Сервій Сульпицій полагалъ, что новація совершается тотчасъ, даже 
если условіе еще не опредѣлено (условіе давно установлено, только не извѣст¬ 
но, осуществится ли обстоятельство, выставленное въ качествѣ условія — 
поэтому въ контекстѣ: репдепіе сопдШопе) и что если условіе недоспишпъ (въ 
подлинникѣ: ві деіесегіі сопдіііо—когда наступаетъ увѣренность, что условіе 
не наступитъ) то ни въ какомъ случаѣ (неточно — такъ какъ изъ анализируе¬ 
маго текста вытекаетъ съ ясностью, что Гай имѣетъ въ виду сапэат ргіогіа 
оЫі&аііопів и сапват ровіегіогіа ѳіірпіаііопів (ех пепіга сапаа). Въ концѣ пе¬ 
ревода § 179. мы съ большимъ ивумлѳніемъ прочли слова: въ этихъ случаяхъ 
происходитъ такая же новація, какая имѣетъ мѣсто тогда, когда еіс. Въ 
текстѣ сказано прямо: пес таоіз Ыа сааіЬиа поѵаііо Ж, цпаш ві ід еіо. 
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ргіпсіраіія сііззоіиііиг, іпсіріі аиіет іепеті геиз Ііііз соп- 

Іезіаііопе; зеізг сопсіепіпаіиз зіі, зиЫаіа Ііііз сопіевіа- 

Ііопе іпсіріі ех саиза іисіісаіі Іепегі. еі кос (езі) чио<1 

арисі иеіегез зсгіріит езі, апіе Іііет сопіевіаіат йагѳ 
(іеЬіІогеш орогіеге, розі Іііет сопіезіаіат сопсіетпагі 
орогіеге, розі сопгіетпаііопет іисіісаіиіп йасеге орогіеге. 

181 ІІп(іе йі, иі еі Іе^іііто іийісіо сІеЬіІит реііего, роз- 

Іеа сіе ео ірзо іиге а§еге поп роззіт, ^ша іпиіііііег іп- 

Іешіо йагі тіЬі орогіеге, ^та Ііііз сопіезіаііопе гіагі орог¬ 

іеге йебііі: аіііег аЦие зі ітрегіо сопііпепіі іийісіо е^е- 

гіт. Іипс епіт піЬНо тіпиз оЫі§аІіо Дигаі, еі ісіео ірзо 
іиге розіеа а^еге роззит, зе<1 сІеЬео рег ехсерііопет геі 
іийісаіае иеі іп іийісіит Десіисіае зиттоиегі. ^иае 

уничтожается, но съ этого момента должникъ отвѣчаетъ 
въ силу контестаціи иска, а если онъ присужденъ, то съ 
прекращеніемъ утвержденія спора онъ подлежитъ отвѣт¬ 

ственности на основаніи судебнаго приговора. Это со¬ 
гласно съ тѣмъ, что мы находимъ у древнихъ юристовъ, 
именно, что должникъ обязанъ исполнить обязательство 
до контестаціи иска; послѣ состоявшейся контестаціи иска 
онъ долженъ быть присужденъ, иослѣ осужденія отвѣтчикъ 
обязанъ удовлетворить истца въ тѣхъ размѣрахъ, которые 
установило судебное рѣшеніе. 

181 Отсюда слѣдуетъ, что, если я потребую уплаты долга съ 
помощью законнаго суда, я уже не въ правѣ предъявлять 
во второй разъ пекъ но поводу того же самаго, такъ какъ 
притязаніе, что мнѣ должны дать, будетъ безполезнымъ, 
потому что въ силу утвержденія иска прекращается обя¬ 
занность дать. Положеніе дѣла измѣняется, осли я разби¬ 

раю дѣло въ судѣ, основанномъ па преторской власти. Въ 
этомъ случаѣ обязательство нисколько не теряетъ силы 
и потому я могу впослѣдствіи вновь возбуждать тотъ же 
самый споръ, но я долженъ быть устраненъ посредствомъ 
возраженія состоявшагося судебнаго рѣшенія или эксцеп- 

ціи по контестаціи иска. О томъ, какіе суды законные 
Инст. Гая. 23 
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аиіет Іе&іііта (зіт) | іидісіа еі ^иае ігарегіо сопііпеші- 
іиг *), зециепіі соттепіагіо геГегетиз. 

182 Тгапзеатиз пипс асі оЫі^аІіопез циае ех беіісіо 
огіипіиг9), иеіиіі зі циіз Гигіиш Гесегіі, Ьопа гариегіі, 
(іашпиш сІе<ЗегіІ, іпітіат соттізегіі: циаіига отпіига ге- 
гшп ипо ^епеге сопзЫіІ оЫі^аІіо, сит ех сопігасіи оЫі- 

^аііопез іп ПН #епега (Шисапіиг, зісиі зирга ехрозиі- 
тиз. 

183 Гигіогит аиіет ^епега бегиіиз Зиірісіиз еі Мази- 

гіиз 8аЬіпиз 1ІІІ еззе (Ііхегипі, тапііезіит еі пес тапі- 
іезіит, сопсеріит еі оЫаІит: ЬаЬео био, тапіГезІит 
(еі) пес тапііезіит; пат сопсеріит еі оЫаІига зресіез 
роііиз асііопів еззе Гигіо соЬаегепІез ^иат ^епега Гиг¬ 

и какіе основанные на преторской власти, ны поговоримъ 
въ слѣдующей книгѣ. 

182 Перейдемъ теперь въ обязательствамъ, возникающимъ 
изъ преступленій, если, впр., кто совершилъ краху, раз¬ 
грабилъ имущество, причинилъ убытокъ, нанесъ обиду. 
Обязательства, возникающія во всѣхъ этихъ случаяхъ, 
относятся къ одному роду, мехду тѣмъ какъ обязатель¬ 
ства, проистекающія изъ договора, сводятся въ четыремъ 
родамъ, какъ мы объ этомъ сказали выше. 

183 По мнѣнію Сервія Сулышція и Масурія Сабина во¬ 

ровство имѣетъ четыре вида: явное, не явное, Іигіит соп¬ 
серіит и оЫаІит. Лабеонъ принимаетъ два вида: явное 
воровство и тайное, но ве соглашается признать во¬ 

ровствомъ два послѣдніе вида, усматривая въ нихъ лишь 

§ 182. Ср. Ь. 4. Б. де оЫ. еі асі. (44, 7). Еріі. 2, 10. § 1. рг. I. де оЫ. я. ех 
деі. (4, 1). 

§ 183. Ср. Еріі. 2,10. § 2. Рао]. 2, 31. § 2. Оеіі. 11,18. Ь. 2. Б. де Гигі. (47, 2). 
9 3.1. іЬ. (4,1). 

') Студемундъ и Моммзенъ читаютъ: сопііпсиііа віпі. 
*) Лоленааръ, Крюгеръ и Студемундг пишутъ*, паасппіаг. 
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Іопип*); ^иой запе иегіаз иійеіиг, вісиі іпіегіиз арра- 

гебіі. 

184 Жапі/евіхт Гигіиш ^иійат ій еззе Йіхегипі, циоЛ 
Йит ЙІ, йергеЬепйііиг: аШ иего иііегіиз, чиой ео Іосо 
ЙергеЬепйііиг, иЬі 61, иеі.иіі ві іп оітеіо оітагит, іп 
иіпеіо ииагит Гигіит Гасіит езі, ^иатйіи іп ео оііггеіо 
аиі иіпеіо Гиг зіі; аиі зі $/га*і 2) іп Йото Гигіит Гасіит 
зіі, чиашйіи іп еа йото Гиг зіі: аііі айЬис иііегіив сшиз- 

^гге ге|і 3) тапіГезІит Гигіит еззе йіхегипі, Йопес рег- 

Геггеіш* ео чио регГеіте Гиг Йезііпаззеі: аііі асІЬис иііе- 

виды иска о кражѣ. Послѣднее, аовидимому, справедли¬ 
вѣе, какъ это станетъ яснѣе изъ послѣдующаго. 

184 По мнѣнію нѣкоторыхъ явное воровство будетъ тогда, 
когда воръ застигнутъ при совершеніи преступленія; дру¬ 

гіе же идутъ далѣе и полагаютъ, что явная кража будетъ 
тогда, когда воръ уличенъ на мѣстѣ преступленія, если 
нпр. кража оливы, совершенная въ оливномъ саду, вино¬ 
градныхъ ягодъ— въ виноградникѣ, открыта въ то время, 
когда воръ еще йаходится въ оливной рощѣ или въ вино¬ 
градникѣ; если украдена въ домѣ нпр. подушка, то кража 
будетъ явная, если она открылась, пока воръ въ домѣ. 
Третьи называютъ явнымъ—воровство всякой вещи до тѣхъ 
поръ, пока она не перенесена въ то мѣсто, куда воръ рѣ¬ 
шилъ ее перенести; наконецъ, есть такіе, которые счита- 

§§ 184.185. Ср. Ери., Іовѣ, Раиі., Сеіі. 11. сс. Ь. 3 - 8. Б. йе Гигѣ (47, 2). 

') Діалектическій анализъ способствовалъ во время классической 
юриспруденціи установленію новыхъ отвлеченныхъ понятій. Такой при¬ 
мѣръ анализа представляетъ раздѣленіе воровства на виды. По мнѣнію 
С. С. Руфа воровство имѣетъ 4 вида. Лабеопъ, новаторъ по многимъ вопро¬ 
самъ, отрицалъ два послѣдніе вида, утверждая, что это—виды исковъ, но не 
виды правъ. Такимъ образомъ раздѣленіе иска и права дѣлало, благодаря 
Лабеону, новые успѣхи. 

*) Поправка Гушке; прежде читалъ: ІаЪиІае. По его мнѣнію Гай при¬ 
водитъ здѣсь примѣръ краденной вещи. Студемундъ: аиі ві іп йото Гигіит 
Гасіит вЦ. 

3) Большинство издателей защищаетъ чтеніе: ео иедие тапіГеаіига Гиг¬ 
іит. Гушке (V) вмѣсто ео нацие вставилъ: сцщвчие геі. 

23* 
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гіив, циапгіс^ие еат гет Гиг іепепз иіѳиз Гиегіі; ^иаѳ 
вепіепііа поп орііпиіі: вей еі іііогит вепіепііа циі ехівіі- 

таиегипі, ёопес регГеггеіыг ') ео цио Гиг бевііпаввеі, 
йергеЬепвит Гигіит тапіГевіит еззе, ісіео поп | иійеіиг 
ргоЬагі, цио<і та&пага гесіріі ёиЬііаііопет, иігит | ипіив 
(Ііеі ап еііат ріигіит біегит враііо ісі іегтіпапбит віі; 
Яио<1 ео регііпеі, чиіа ваере іп аііів сіиіШіЬив виЬгерЫ 
гев іп аііав сіиііаіез иеі іп аііав ргопіпсіав сіевііпапі Ги- 

гез регГегге: ех ДиаЬив ііацие зирегіогіЬив оріпіопіЬиз 
аііегиіга асІргоЬаіиг; ша^із іатеп ріегцие ровіегіогет 
ргоЬапі. 

185 Кес тапіГевіит Гигіит циісі віі, ех іів циае Діхііиив 
іпіеііе^ііиг: паш ^ио<і тапіГевіит поп езі, і<1 пес тапі- 

Гевіит еві. 
186 Сопсеріит Гигіит сіісііиг, сит арид аіциет іевііЬив 

ргаеѳепІіЬиз Гигііма гев ^иаезНа еі іпиепіа езі: пат іп 

ютъ краху явною до тѣхъ поръ, пока вора яавиднтъ 
съ вещію въ рукахъ. Послѣднее мнѣніе было отвергну¬ 
то, но и мнѣніе тѣхъ юристовъ, которые полагали, что 
явное воровство будетъ то, которое открыто до того 
времени, пока воръ не положилъ вещи въ то мѣсто, куда 
хотѣлъ, не одобрено, повидимому, потому, что допускаетъ 
большое сомнѣніе, должно ли это время быть опредѣлено 
періодомъ одного, или нѣсколькихъ дней. Это именно от¬ 

носится къ тому, что часто воры намѣреваются отнести 
вещи, похищенныя въ одной общинѣ, въ другія страны ила 
провинціи. Такимъ образомъ изъ двухъ вышеприведен¬ 
ныхъ мнѣній и то и другое признано справедливымъ; боль¬ 

шинство однако держится послѣдняго. 
185 Изъ сказаннаго нами видно, что такое воровство неявное; 

ибо то, которое не есть явное, конечно будетъ неявное. 

186 Воровство называется сопсеріит, если похищенная вещь 
отыскивалась у кого-либо въ присутствіи свидѣтелей 

§§ 186—188= § 4.1. ІЬ. (4, 1). 

*) Студемундь: рег/еггеі. 
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ешп ргоргіа асііо сопвіііиіа еві, циатиів Гаг поп зіі, циае 
арреііаіаг сопсѳріі. 

187 ОЫаІит Гигіит йісііиг, сит гез Гигііиа ІіЬі аЬ аЦио 
оЫаІа віі еацие ари«і Іе сопсеріа віі; иІЦив ві еа тепіе 
ёаіа ІіЬі Гиегіі, иі ара Л Іе роііиз циаго ари<1 еит циі іе- 

ёегіі, сопсірегеіиг: пат ііЬі, арий ^иет сопсеріа еві, 
ргоргіа айиегвиз еит циі оріиііі, циатиіз Гаг поп віі, 
сопзіііиіа еві асііо, (уиае) арреііаіиг оЫаІі. 

188 Езі еігат ргоЬіЬіІі Гигіі (асііо) айиегзиз еит чиі Гиг- 
Іит циаегеге иоіепіет ргоЬіЬиегіІ. 

189 Роепа тапіГезІі Гигіі ех Іе^е XII ІаЬиІагит сарііаііз 
егаі: пат ІіЬег иегЬѳгаІиз аййісеЬаІиг еі сиі Гигіат Ге- 
сегаі; (иігит аиіет вегииз еГйсегеІиг ѳх аййісііопе^ап 
адіийісаіі Іосо сопвіііиегеіиг, иеіегеѳ диаегеЬапІ); іп зег- 

в была найдена; противъ него, хотя бы онъ не былъ воромъ, 
установленъ особый йенъ,который называется асііо сопсѳріі. 

187 Воровство называется оЫаІит, когда похищенная вещь 
будетъ принесена въ тебѣ кѣмъ-либо и найдена у тебя; 
если нпр. вещь была дана тебѣ, съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобы ее нашли лучше у тебя, чѣмъ у того, кто тебѣ ее 
далъ. Ибо ты, у котораго вещь найдена, имѣешь противъ 
того, кто ее нривесъ, хотя-бы онъ и не былъ воромъ, осо¬ 
бый искъ, который называется асііо оЫаІі. 

188 Есть еще искъ ргоЫЪШ Гигіі противъ того, кто воспре¬ 
пятствуетъ разысканію воровства. 

189 Наказаніе за явную кражу, по законамъ XII таблицъ, 

было уголовное. Свободный гражданинъ послѣ тѣлеснаго 
наказанія присуждался въ рабство лицу пострадавшему; 
спорнымъ же представлялся древнимъ юристамъ вопросъ, 
дѣлался ли воръ рабомъ вслѣдствіе присужденія, или 
опъ считался по аналогіи осужденнымъ; равнымъ образомъ 

§ 189. Ср. 4, Ш. ОеП. 11, 18. 20,1. II. 7,15. РіаиЬ Роев. 4. 2. г. 11. Зеіт. 
ад. Аеп. 8, 205. Оѵій. ГавЬ, 3, 845. чоадгаріі асііо] ср. 4,111.173. § 5. 
I. Ь. I. (4,1). Рапі. 2, 31. $ 13. 
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мнп | а^ие иегЬегаІшл апгтайѵегіеЪаіиг 1). гей розіеа 
іпргоЪаІа езі азрегііаз роепае еі Іат ех зегиі регзопа 
^^ат ех ІіЬегі циасіпіріі асііо ргаеіогіз есіісіо сопзіііа- 
Іа езі. | 

190 Иес тапііезіі Гиги роепа рег Іе^ет (XII) ІаЬиІа- 
гит сіиріі іпго^аіиг, валкие еііат ргаеіог сопзегиаі. 

191 Сопсеріі еі оЫаІі роепа ех Іе^е XII ІаЬиІагит Ігіріі 
езг, еа<\пе зітііііег а ргаеіоге зешаіиг. 

192 РгоЬіЬіІі асііо циасігиріі езі ех егіісіо ргаеіогіз іпіго- 
(Іасіа: Іех аиіет ео потіпе пиііат роепапя сопзіііиіі; Ьос 

рабъ послѣ тѣлеснаго наказанія присуждался къ смертной 
казни. Но впослѣдствіи такая жестокость наказанія была 
отвергнута, и преторскимъ эдиктомъ установленъ былъ 
особый искъ, какъ противъ свободнаго лица, такъ и про¬ 
тивъ раба со штрафомъ ^иа<1^ир1і, (въ четверо больше про¬ 
тивъ цѣны украденной веіци). 

190 За неявное воровство взыскивался, по закону XII та¬ 
блицъ, двойной штрафъ, который, равнымъ образомъ, со¬ 
храненъ преторомъ. 

191 Наказаніе за кражу сопсеріит и оЫаіит, по закону XII 
таблицъ — штрафъ въ трое больше противъ цѣны вещи; 
этотъ штрафъ также одобряется преторомъ. 

192 За йігіит ргоЬіЬііиш былъ введенъ эдиктомъ претора искъ 
со штрафомъ ^иа<1^ир1і. Законъ же (XII т.) на этотъ случай 
никакого наказанія не постановилъ; онъ предписываетъ 

§190. Ср. §5.1. іь. 
§191. Ср. 4, 173. Оеіі. И, 18. Раиі. 2. 31. § 14. § 4.1. іі>. 
§192. Ср. § 188. Оеіі. 11,18. 16, 10. Рев*. ер. ѵ. Ьапсе еі Іісіо р. 117. Ьех 

Кот. Виц;. 12. 

!) Въ рукописи мы читаемъ только слова: Іп... ѵогЬсга (—). На осно¬ 
ваніи этихъ словъ старались возстановить текстъ этого мѣста. Гефтерѵ. іи 
вегѵо аиіет циі ѵегЬегаіиз вахо <1еЗісіеЬаіаг. Гете.нъ (въ примѣчаніи): зетіга 
аецие ѵегЬегаІит е вахо (іеіісіеЪаиі. Гушке и за нимъ Студемундъ читаютъ: іа 
вегѵиш аецие ѵсгЬегаіит апітабѵегісЬаіиг. Эта редакція вошла въ составъ 
нашего изданія. МшгкеаЛ (изд.) и ЗсЪоеІІ (1с#. XII т.) защищаютъ чтеніе; 
вегѵив аеиие ѵегЬѳгаіиз е вахо (ІеіісіеЬаіиг. У Расснера это мѣсто передано не¬ 
вѣрно: противъ тою, кто былъ рабъу справедливо назначались ттьлесныя нака¬ 

занія, причемъ переводчикъ нс обратилъ вниманія на латинскій терминъ: аш- 

тайѵегіеге іи аііциет = присудить къ смерти, каэнить кого смертью. Это на¬ 
казаніе казалось Гаю іоргоЬаіа аврегПав і§ 189). 
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8о1ит ргаесгріі, пі чиі ^иаегеге иеііі, писіив ^иае^а1;, 
Ііпіео (іісіо) ') сіпсіпб, Іапеет ЬаЬепв; ^иі 8І ^иі(1 іпие- 
пегіі, іиЬеІ ій Іех Гигіиш тапйезіит еззе. 

193 (}иі<1 8ІІ аиіет Ііпіеит (Іісіит), ^иае8І^ит еві я): 
зей иегіив езі 3), аІщиоЛ сопзиіі доит е88е, ^ио песез- 
вагіае рагіез Іе^егепіггг; ^иа^е Іех Іоіа гійісиіа е8і 4). 
пат ^иг ггезіііит ^ааеге^е ргоЬіЬеІ, ів еі ппйит диаеге- 
ге ргоЬіЬіЫгиб езі, ео та^із ^иос1 ііа ^иае8і^а ге (еі) 
іпиепіа таіогі роепае зиЬісіаІиг. йеіпйе циой Іапеет 

только чтобы дѣлающій обыскъ (у подозрѣваемаго) былъ 
нагъ, но опоасапъ холстяною нрадью и имѣлъ въ рукахъ 
чашу. Если онъ что-либо найдетъ, то, но опредѣленію 
закона, воровство это будетъ явное. 

193 Возникъ вопросъ, что это холстяная прядь? Вѣроят¬ 
нѣе всего это родъ сшитаго пояса, прикрывавшаго ниж¬ 
нія части іѣла, почему весь завовъ оказывается смѣш¬ 
нымъ; кто препятствуетъ одѣтому искать, тотъ вѣроятно 
хочетъ препятствовать и голому, тѣмъ болѣе, что подвер¬ 
гается большему наказанію, если пещь, которую таким ь 
образомъ искали, будетъ найдена. Затѣмъ, еоли обыски- 

§ 193. Ср. Гее*. 1. с. Реігоп. 27. Уег^П. Аеп. 234. Оѵід. Гаві 2, 21. 

*) Ср. примѣчаніе Гушке (V): Іісіо с^ ѵ. д. Поеѵеп (ХеПвсЬг. і. В. в. VII. 
р. 258), Нет Іісіит іпіііо § 193. вед біпе дпЪіо иігосіиѳ ѵосаЬиІо десетѵігі иві 
впоі Ідеоцпе, Іісеі еііат Ііпіеит аЪвоІиІе дісаіиг, 1е#епдит еві Ііпіео Іісіо — 
Ііпіеит Іісіит. аііочиіп Оаіиз поп іапіит де Іапсіа таіегіа іп Опо §і чиаѳвіѵіввеі. 
С^иаге ѵего десетѵігі ех РуіЬа^огае всШв іп Нос цпаві васго гПа поп Іапеит ад- 
тіИеЪапІ, вед Ііпіеит Псіот ехідеЬапІ, дізсе ех Аррпі. ароі. р. 518. ед. Опдепд. 
Т. II. 

3) Относительно производства обысковъ предписывался рядъ фор¬ 
мальностей, значеніе которыхъ для самаго Гая окаэалось неяснымъ и онъ 
подтруниваетъ надъ формальностью, что дѣлающій обыскъ долженъ быть 
нагъ, но опоясанъ, что возникало, безъ сомнѣнія, изъ чувства стыдливости. 

3) Въ рукописи: веат. Большинство писателей предлагаетъ: вед ѵегіпв 
еві. Трудно примириться съ поправкою Студемунда, который прежде чи¬ 
талъ: вед Ѵеггіив (вѣроятно Пассив—згаттаіісиз) аіі. Въ послѣднемъ (1884) 
изданіи Студемунда мы уже встрѣчаемъ новую редакцію: вед ѵегіиа евІ. 

4) ДюОоа защищаетъ чтеніе: циае гев гідіепіа еві. 
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8Іие іДео ЬаЬегі іиЬеаІ, иі тапіЬиз оссираііз піЫІзиЬ- 
ісіаі *), зіие ісіео иі ^иоД іпиепегіг, іЬі іпропаі, пеи- 
Ігиш еогит ргосеДіІ, бі іД ^иоД ^иае)хъ\\\т, еіиз тадпі- 
ІиДіпіз аиі паіигае 8ІІ, иі і^ие зиЬісі пе^ие іЬі /пропі 
ро88ІІ. сегіе епіт а) поп ДиЬіІаІиг, сиіивсип^ие гоаіе- 
гіае зіі еа Іапх, заііз Іе^і бегі. 

194 Ргоріег Ьос Іатеп ^иоД Іех ех еа саиза тапіГезІит 
Гигіит еззе іиЬеІ, зипі ^иі зсгіЬипІ Гигіит тапіГезІиіЬ 
аиі Іе^е (іпіеііеді) аиі паіига; Іе^е іД ірзит Де ^ио 1о- 
^иіти^, паіига іІІиД Дѳ ^ио зирегіиз ехрозиітиз. 8еД 
иегіиз езі паіига Іапіит тапіГезІит Гигіит іпіеііеді; 
пе^ие епіт Іех Гасеге роіезі, иі ^иі татиГезІиз Гиг поп 
зі*, тапіГевІиз зіі, поп та§із яиат ^т отпіпо Гиг поп 
8ІІ, Гиг зіі, еі ^иі аДиІІег аиі ЬотісіДа поп аДиІІег 

вающій долженъ имѣть чашу для того, чтобы, имѣя за¬ 
нятыя руки, нѳ былъ въ состояніи чего-либо подбросить 
при обыскѣ, или для того, чтобы онъ положилъ на нее то, 
что найдетъ, то одно и другое будетъ безполезно, если 
отыскиваемая вещь такой величины, или такого свойства, 
что ея нельзя подбросить, ни иоложить на чашу, а вѣдь не 
подлежитъ никакому сомнѣнію, что требованія закона удо¬ 
влетворены, изъ какого бы матеріала ни была сдѣлана 
чаша. 

194 Но вслѣдствіе того, что законъ, въ этомъ случаѣ, при¬ 
казываетъ считать воровство явнымъ, нѣкоторые юри¬ 
сты утверждаютъ, что кража бывает ь явною или по за¬ 
кону, или по существу поступка. По закону явная кража 
будетъ та, о которой мы теиерь говоримъ; но существу 
та, о которой мы говорили выше. Но было бы спра¬ 
ведливѣе признавать Гигіит тапіГезІит только по суще¬ 
ству, ибо законъ не можетъ сдѣлать явнымъ воромъ то¬ 
го, кто не таковъ, точно также какъ онъ вообще не мо¬ 
жетъ сдѣлать воромъ того, кто не воръ, прелюбодѣемъ 
или убійцей того, кто не прелюбодѣй и не убійца. Но законъ 

§ 194. Ср. Ь. 2 § 1. Б. де ивиГг. еаг. гег. (7, 5). 

!) Гушке (V): таиіЪиэ оссираіів піЬіІ зиЬісіаІиг, Ср. Ѵапдегоѵо, де ГиНо 
сопсеріо сх Іеяе XII ІаЬиІагит. 1845. 

2) мы бы вставила епіт. 
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пеі | Лошісісіа віі; аі І1Ы запе Іех іасеге роіезі, иі рго- 
іпёе аіщиіз роепа Іепеаіиг аЦие еі Гигіиш иеі асіиііе- 
гіиш иеі Ьотісіёіит аётдоѳзеі, циатиіз іііНіі еогиго 
аётівегіі. 

195 Ригіит аиіет йі поп зоіпт сит чиіз іпіегсіріепсіі 
саоза гет аііепат атоиеі, веё ^епегаШег сит чиів гет 
аііепат іпиііо ёогоіпо сопігесіаі. 

196 Іііцие зі циіз ге ^иае арш? еит сіерозііа зіі иіаіиг, 
Гигіит соттШН; сі зі циіз иіепёат гет ассерегіі еат- 
цие іп аііит изит Ігапзіиіегіі, іигіі оЫідаІиг, иеіиіі зі 
^иІ8 аг^епіпт иіепёига ассерегіі, ^иа8І атісоз аё се- 
пат іпиЛаіигіт '), еі іё реге^ге весит Іиіегіі, аиі ві 
диів едтт ^езіапёі ^гаііа соттоёаіит Іоп^іиз *) аіі- 

можѳтъ постановить, что кто-либо наказывается какъ 
воръ, прелюбодѣй или убійца, хотя бы н не былъ та¬ 
ковымъ па самомъ дѣлѣ. 

195 Воровство бываетъ не только тогда, когда кто-либо уно¬ 
ситъ чужую вещь, но вообще, когда кто ирисвоиваетъ 
себѣ чужую вещь вопреки волѣ ея хозяина. 

196 Такимъ образомъ, если кто пользуется вещью, отдан- 
пою ему на храненіе, то онъ совершаетъ кражу. Если кто 
получитъ вещь для опредѣленнаго пользованія и обратитъ 
ее на другое употребленіе, то овъ отвѣчаетъ какъ воръ, 
если кто, нпр., пригласивъ гостей на ужинъ, получитъ для 
употребленія серебро, и увезетъ его съ собою въ дорогу, или 
когда кто лошадь, ссуженную ему для ѣзды, уведетъ куда- 

§ 195 == § 6.1. Ь. 4. (4,1). Ср. Ері! 2, 10. § 3. Раи! 2, 31. § 1. Оеіі. 11,18. 

§ 196. Ср. § 6.1. сі! Еріі. 2, 10. §§ 4. 5. Раи! 2, 31. § 29. Оеі! 7, 16. Ѵа! 

Мах. 8, 2, 4. 

і) Нѣкоторые прибавляютъ поелѣ іпѵііаіигив слово годаѵегіі, Но Г уш¬ 

ке справедливо замѣчаетъ: вей ѵ. гояаѵегіі еі шоіевіа Ьіс еі Іиві. іртогаіа, 
ідеочие іп ейі! біш! еіесіа арегіе еві Ги^іііѵа. 

’) Г ушке вставилъ послѣ Іопкіпз слова: чинш пио гокатегі! Чтеніе 
Студемумда: Іоп^іиз аіщио (Зихегіі казалось намъ правильнѣе. 
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^ио Дихегіі, ^иоД иеіегез всгірвегипі Де ео чиі иіз Аг\- 

сіат *) регДихізвеІ. 
197 РІасиіІ іатеп еоз циі геЪъ& соттоДаІіз аіііег иіе- 

гепіиг циаш иІепДаз ассеріззепі, ііа Гигіит сотшіНеге, 
8І іпіеМе^апІ іД ее іпиііо Дотіпо Гасеге, еип^ие, 8І іп- 
Іеііехівзе*, поп реггоівзигит; аі 8І регтівзигшп сгеДе- 
гепі, ехіга іигіі сгігпеп иіДегі: орііта 8апе Дізііпсііопе, 
циіа йігіит 8іпе Доіо шаіо поп соттіііііиг. 

198 8еД еі зі сгеДаІ аЦиіз іпиііо Дошіпо зе гет сопігес- 
Іаге, Дотіпо аиіеш иоіепіе іД Йаі, Дісііиг Гигіит поп йе- 
гі. ипДе ПЫ ^иае8І^ит еі ргоЬаІит еві, сит Тіііиз 
вегиит теит аоНісіІаиегіІ, иі ^иа8Дат гев тіЬі виЬгіре- 

либо дальше, какъ древніе юристы писали относительно 
того, кто угналъ лошадь далѣе Ариціи. 

197 Впрочемъ тѣ, которые обращаютъ данныя въ ссуду вещи 
не на то пользованіе, на которое они ихъ получили, совер¬ 
шаютъ воровство только тогда, когда они знаютъ, что дѣла¬ 
ютъ это вопреки волѣ собственника, который не позволилъ 
бы на это, если* бы узналъ; если же они увѣрены въ позволе¬ 

ніи, то, иовидимому, нѣтъ преступленія кражи; различе¬ 
ніе поистинѣ весьма справедливое, потому что нѣтъ во¬ 
ровства, коль скоро нѣтъ умысла украсть. 

198 Но даже если кто убѣжденъ, что онъ захватилъ вещь 
воареки волѣ хозяина, но дѣлаетъ это въ дѣйствительно¬ 

сти по его желанію, то говорятъ, что нѣтъ воровства. 
Отсюда возникъ и рѣшенъ былъ такой вопросъ: такъ какъ 
Тицій подстрекалъ моего раба похитить у меня нѣкото- 

§ 197 = § 7.1. ІЬ. 

§ 198 = § 8.1. ІЬ. Ср. В. 46. § 8. В. де Гиг*. (47, 2). Ь. 20. С. еод. (6, 2). Ь. 1. 

§ 5. V. ае вегуо согг. (11, 3). 

*) Прежде читали: іп асіет. Поленааръ и Гушке предлагали: ніа (иііга) 

Агісіат, основываясь свою новую редакцію на отрывкѣ Валерія Максима (8,2 

4): шиПпв вегшо ео еііат іисіісіо таиаѵіі, іп иио циідат Гигіі аашпаіиз езі, чпі 
ео, сиіив изиз ІШ Лгісіат согато(1аПі9 Гиеіаі, иКсгіогѳ еіиз типіеіріі сііѵоѵесіив 
евнеі. Гушке но поводу чтенія іп асіет замѣчаетъ: цпі іп асіетп рѳгапсіі, поп 
ветрег Іоп^іиз, циага цио годоѵегаі аисП. 
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геі еі ай еит регГеггеІ, (зегииз) | ісі ай те регіиііі. е^о, 
Йит иоІоТіііит іп ірзо йеіісіо йергеЬепйеге,реггош бег- 
ио циазйаш гез ай еит регГегге. ^иае8І^ит ебі, иігит 
Гигіі ап бегиі соггиріі іийісіо іепѳаіиг Тіііиб тіЬі, ап 
пеиіго? гезропвит пеиіго еит іепегі; Гигіі ійео чпой поп 
іпиііо те гез сопігесіапі *), бегиі соггиріі ійео чиой йе- 
Іегіог бепшб йасіиз поп *й. 

199 Іпіегйит аиіет еііат ІіЬегогит Ьотіпит Гигіит Яі, 
иеіиі бі циіз ІіЬегогит позігогит циі іп роіезіаіе позіга 
бгпі, біие еііат ихог циае іп тапи позіга зіі, зіие асЫ- 

йісаіиз *) иеі аисіогаіиб теиз виЬгерІиз /иегі*. 

рыя вещи и принести къ нему, Тицію, то рабъ объ этомъ 
донесъ мнѣ. Между тѣмъ я, желая застигнуть Тиція на 
самомъ преступленіи, позволилъ рабу отнести къ нему 
нѣкоторыя вещи. Спрашивается, подлежитъ ли Тицій 
отвѣтственности за воровство или развращеніе раба, или 
ни за то, ни за другое? Данъ былъ отвѣтъ, что ни по од¬ 
ному, ни по другому Тицій но отвѣчаетъ. По иску йігіі 
Тицій не отвѣчаетъ, потому что присвоилъ себѣ вещь съ 
моего согласія, по иску о развращеніи раба тоже нѣтъ, 

потому что рабъ не сдѣлался хуже. 

199 Иногда воровство совершается даже надъ свободными 
людьми, если нпр. будетъ похищенъ кто-либо изъ нашихъ 
дѣтей, находящихся въ нашей отцовской власти, или даже 
если похитятъ жену, которая находится въ нашей супру¬ 
жеской власти, или присужденнаго или того, кто нанял¬ 

ся ко мнѣ въ гладіаторы. 

§ 199 = § 9.1. ІЬ. іп роіеаШо . .. еі таші] ср. 2, 87. 90. ішіісаіиа] ср. § 78. 4, 

21. Сеіі. 20, 1. аасіогаіпв] ср. СоІЫ. 4, 3. § 2. 9, 2. § 2. Ьех Іиі. тппіе. 
ѵ. (39) 113. іЫц. Иігкаеп. ОЪа. р. 93. Вгізаоп. бе Гогга. 8, 50. 

1) Другие пишутъ: сопігссіагеі или сопігесіаѵіі. 

2) Нѣкоторые издатели (Студемупдъ) пишутъ ішіісаіпз, но намъ ка¬ 

залось правильнѣе афшіісаіиа, такъ какъ эта поправка согласна съ § 189. 

Ш. Ср. также Іех Соіопіас Лиііас Оепѳііѵае. сар. 61. ОігаиЛ, Іеа попѵеаих 
ѣгопхеа сГОѳппа. 1877. р. 4. 10. Ехпег, ХсііасЬг. і. К. О. XIII. 1876. р. 392, 

Втпз, Гоп Іеа. р. 110. 
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200 АІЦиашІо еііаш зиае геі чиізцпе Гигіит сотгокік, 
иеіоіі ві беЬког гет циат сгегікогГ рі^погі сіеёк, зиЬ- 
Ггахегк, иеі в* Ьопае й(іеі розвезвогі геш теаш роззиіеп- 
Іі зиЬгіриегіт: пшіѳ ріасик еит циі зегиит зиит циет 
аііиз Ьопа Ме роззібеЬаІ, асі зе геаегвиго сеіааегіі, Гаг- 
Гош сотткіеге. 

201 Кигзия ех йіиегзо іпіегбит аііепаз гез оссираге еі 
изисареге сопсеявиш езі, пес сгейкиг ГиПот йегі, иеіиі 
гез Ьегегікагіаз чиагит Ьегоз поп(с?шп) езі пасіав роз- 
зеввіопет, піві песезвагіиз Ьегез еягеі; пат песѳвзагіо 
1юге<іе ѳхГапГѳ ріасик піЬіІ рго Ьегесіе изисарі роззе. 
кеш іеЫіот гет циат Мисіае саиза сгесікогі тапсіра- 
иегк аиі іп іиге сеззегк, (ззсш)<1шп еа ^иае іп зирѳгіоге 

200 Въ извѣстныхъ случаяхъ совершаютъ даже кражу своей 
вещи, если, нор., должникъ похититъ вещь, данную вѣрите¬ 

лю въ залогъ, или если я тайкомъ отнимаю мою вещь отъ 
добросовѣстнаго ея владѣльца. Поэтому рѣшено: тотъ, 
кто скрываетъ, что къ нему возвратился рабъ, которымъ 
добросовѣстно владѣлъ другой, совершаетъ кражу. 

201 Съ другой стороны иногда дозволяется завладѣть чу¬ 
жими вещами и пріобрѣсти на нихъ ирава собственности, 

а все-таки и не принимаютъ въ этомъ случаѣ кражи, какъ, 

нпр. это имѣетъ мѣсто съ наслѣдственными вещами, въ 
которыхъ наслѣдникъ еще не пріобрѣлъ владѣнія, если 
нѣтъ необходимаго наслѣдника. Когда является необхо¬ 
димый наслѣдникъ, .то не можетъ быть рѣчи о пріобрѣте¬ 
ніи наслѣдственныхъ вещей посредствомъ давности рго 
Ьегейе. Равнымъ образомъ можетъ должникъ, не совер¬ 
шая воровства, владѣть и пріобрѣтать въ собственность 
ту вещь, которую онъ далъ въ тапсіріит вѣрителю фиду- 

§ 200 = § 10.1. іЬ. (4, 1). Ср. § 204. Раиі. 2, 31. §§ 36. 21. 

§ 201. Ср. 2, 9. 52. 56 — 60. Ь. 2. С. рго Ьегсбе (7, 29). Раиі. 2, 31. § 11. 

Ь. 40. Б. бе пох. асі. (9, 4). Ь. 1. $ 15. Б. ві 1в ц. Іеві. таи. (37, 4). Іі. 2. 

Ь. 6. О. ехрП. Ьсг. (47, 19). Ь. 68 — 70. Б. бе Гиг*. (47, 2). 
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соттепіагіо геііиіітиб *), віпе Гигіо роввісіеге еі изиса- 
реге роіеві. 

202 Іпіепіит Гигіі Іепеіиг </т ірве Гигіит поп іесегіі, 
циаііз | езі сиіив оре сопзіііо іигіит Гасіит езі: іп чио 
пишего езі ^иі питтоз ІіЬі ехсиззіі, иі еоз аііиз зиЬ- 
гірегеі, иеі оЬвІіІіІ ІіЬі, иі аііиз виЬгірегеІ, аиі оі/ез аиі 
Ьоиез Іиаз Гп^аиіі, иі аііиз еаз ехсірегеі: еі Ьос иеіегез 
зсгірзегипі іе ео циі раппо гиЬго іи^аиіі агтепіит; зесі 
зі циіс? рег Іазсіиіат еі поп ёаіа орега иі іигіит сош- 
тіМегеІиг, Гасіиш зіі, иісіебітиз ап иііііз асііо (Загі *) 
ёеЬеаІ, сит рег Іе^ет Ациіііат 3) ^иае (іе (Затпо Іаіа 
(езі,) еііат сиіра рипіаіиг. 

діарнынъ образомъ, или уступилъ передъ судящимъ ма¬ 

гистратомъ, согласно сказанному въ предшествующей 
книгѣ. 

202 Иногда подвергается отвѣтственности за воровство 
тотъ, кто самъ крахи не совершилъ какъ нпр. тотъ, при 
помощи или по совѣту котораго совершена кража. Сюда 
же относится тотъ, кто вытряхнулъ у тебя деньги, дабы 
ихъ похитилъ другой, или сталъ тебѣ поперекъ дороги, 
чтобы другой ихъ захватилъ, или разогналъ твоихъ овецъ 
или быковъ, чтобы другой ихъ перехватилъ; то же самое 
древніе юристы писали и о томъ, кто обратилъ въ бѣгство 
стадо быковъ краснымъ платкомъ. Но если одно изъ 
этихъ обстоятельствъ случится вслѣдствіе шалости, и не 
съ цѣлью совершенія воровства, то посмотримъ, должно ли 
дать аналогичный искъ, такъ какъ по закону Аквилія 
о причиненіи убытковъ наказывается даже вина. 

§ 202 = § И. I. ІЬ. Ср. Еріі. 2, 10. § 6. іпГга 4, 37. 3, 219. 211. Раиі. 2, 31. 

§ 10. Сіе. <1ѳ п. беог. 3, 30. § 74. СеІІ. 1], 18. Но. райпо гоЬго] ср. Ь. 50 

§ 4. О. (1с Гигі. (47, 2). Зеисс. Нс іга. 3, 30. Ьех. Вот. Виг?. 29. 

*) Гай ссылается здѣсь на § 60 II книги, по которому иаигесерііо воз¬ 

можна только въ томъ случаѣ, если вѣритель не передалъ вещи должнику пи 
въ паемъ ни въ прекарпое обладаніе, аі печиѳ сопбпхегіі—гетп а сгесШогѳ сіе- 

Ъііог, печиѳ ргесагіо го?аѵегіі, иі еат гет роваібеге Іісегеі. 

я) Нѣкоторые читаютъ: иііііа А^иШае йагі. Гушке и Отудемундъ: иііііа. 

асііо йагі йеЬеаі. Іпаііі. IV. 1. 11: іп Гасіит асііо йагі йеЬеі. 
3) Законъ Аквилія (изданъ во время третьяго удаленія плебеевъ 467 

г.) опредѣляетъ послѣдствія нричиненія имущественныхъ убытковъ. Ср. 
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203 Ригй аиіет асііо еі сопреііі сиіиз іпІегезЬ геш заі- 
иат еззе, Іісеі (Іотіпиѳ поп зіі: ійцие пео (іошіпо аіі- 
Іег сопреііі циат еі еги$ іп&тзіі гет поп реѵіге. 

204 Ш<іе сопзіаі сгегііюгет (іе рі^поге зиЬгерІо іигіі 
аігеге роззе; айео чиісігт, иі циштііз ірзе сіотіпиз, і(1 
езі ірзе (іеЬіІог, еат гет зиЬгіриегіІ, піЬіІотіпиз сгеДі- 
Іогі сопреіаі асііо іигІі. 

205 Пет зі іиііо роііепсіа сигапсіаие аиі загсіпаіог заг- 
сіепйа иезіітепіа тегсеДе сегіа ассерегіі ещпе іиііо 
атізегіі, ірзе іигіі ЬаЬеІ асііопет, поп (іотіпиз, циіа <іо- 
тіпі піЬіІ тіегеві ея поп регігззе, сит іисіісіоіосаіі аіиі- 
Іопе аиі загсіпаіоге зиит сопзециі роззгі, зі тойо із 
іиііо аиі загсі/гаіог гег ртаезіапйае ріеяе зиГйсіаІ; пат 

203 Искъ о воровствѣ предоставляется тому, кто имѣетъ ин¬ 
тересъ въ томъ, чтобы вещь была цѣла, хотя бы онъ не 
былъ хозяиномъ ея; слѣдовательно, этотъ искъ дается соб¬ 
ственнику только въ томъ случаѣ, если для него важно, 
чтобы вещь не пропала. 

204 Отсюда ясно, что вѣритель можетъ прибѣгнуть къ иску 
о воровствѣ въ случаѣ похищенія заложенной вещи и хотя 
бы самъ хозяинъ ея, т. е. должникъ похитилъ ту вещь, то 
вѣрителю тѣмъ не меиѣе предоставляется искъ о кражѣ. 

205 Равнымъ образомъ, если сукновалъ приметъ платья для 
чищенія или портной для починки за опредѣленную плату, 
и потеряетъ ихъ вслѣдствіе кражи,то искъ о воровствѣ имѣ¬ 

етъ онъ самъ,а не собственникъ, ибо послѣднему нѣтъ инте¬ 
реса въ томъ, чтобы вещь не погибла, потому что онъ 
можетъ преслѣдовать свою вещь отъ сукновала и Портна¬ 
го посредствомъ иска о наймѣ, если они только въ состоя- 

§ 203 = § 13.1. ІЬ. (4, 1). Ср. Рапі. 2, 31. § 4. 

§ 204 = § 14.1. ІЬ. Ср. Раиі. 2, 31. § 19. 

§ 205 = § 15.1. іЬ. Ср. Рапі. 2, 31. § 29. 

Регпісе, 2пг ЪеЬге топ Деп ЗасЬЬеасЬайідпп&еп. 1867. ѴРйсЫег, Біо Впзве Ьеі Веіеі- 

(Ивиокеп ипй Когрсгѵегіеігапдоп. 1874. Г>осКою, (Не Виззе іпі ЗІгаГгосЫ и. ЗігаГ* 

ргосезз. 1825. 6>//, (Не асНо Де гирііііэ загсіепДіз. 1877. ОгиеЪег. ТЬо Потаи 1а\г 
о( йатавс іо ргорегіу а соттепіагу ои іііе ііііе оГІЬс Бі?езі аД 1. АциПіат. 1886. 
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8І воіиепсіо поп езі, Іипс циіа аЬ ео Дотіпиз зш/т соп- 
зечиі поп роіезі, ірзі Гигіі асііо сопреііі, циіа Ьос сази 
ірзіиз іпіегезі геш заіиат еззе. 

206 (}иае ве іиііопе | аиі загсіяаіоге Діхітиз, еаДет 
Ігапзіегетиз еі асі еит сиі гет соттоііаиітиз: пат иі 
іііі тегсеДет саріепйо сизІоДіат ргаезіапі, ііа Іііс цио- 
цие иІепДг соттоДит регсіріепДо зітііііег песеззе ЬаЬеІ 
сизІоДіат ргаезІагЬ. 

207 8еД із ари^ циет гез Дерозііа езЦ сизІоДіат поп 
ргаезіаі, Іапіитцие іп ео оЬпохіпз езі, зі циід ірзе (іоіо 
таіо іесегік; циа Де сайт (зг) гез еі зиЬгерІа Аіегіі, 
циіа гезІіІиепДае еіиз ]) поттв асііопе Дерозііі поп іе- 

пеіиг, пес оЬ іД еіиз іпіегезі гет заіиат еззе, іигіі ііа- 
^ие а^еге поп роіезі, $еД еа асііо Дотіпо сопреііі. 

ніи уплатить ея стоимость. Ибо, если они несостоятельны, 
то самому хозяину принадлежитъ искъ о кражѣ, такъ какъ 
онъ не можетъ получить отъ нихъ своего, и такъ какъ для 
него важно, чтобы вещь сохранилась. 

206 Сказанное нами о сукновалѣ и портномъ мы перенесемъ 
и на того, кому мы дали вещь въ ссуду. Ибо подобно 
тому какъ тѣ гзятіемъ платы берутъ па себя охраненіе ве¬ 
щи, такъ и принявшій вещь въ ссуду для пользованія, то¬ 
же обязанъ беречь вещь. 

207 Но тотъ, который припнлъ вещь въ поклажу, не отвѣча¬ 

етъ за вредъ и убытки, а подлежитъ отвѣтственности 
только за то, что онъ сдѣлалъ злоумышленно. Поэтому, 
если вещь будетъ иохшцена у него, то онъ не можетъ 
подвергаться иску о кражѣ, такъ какъ онъ не отвѣтству¬ 
етъ ію иску поклажи, по которой должно возвратить 
вещь и вслѣдствіе этого цѣлость вещи для него не пред¬ 
ставляетъ интереса, но этотъ искъ предоставляется соб¬ 
ственнику. 

§ 206 = § 16. I. ІЬ. Ср. СоПаі. 10, 2. §§ 1. 6. 

§ 207 = § 17. I. ІЬ. 

*) Прежде читали: чпаѳ геаНіпслЛа езі. Справедливо замѣчаетъ 
Гутшмитъ: Лав чаае гезШоепЛа еяі Лег ГгЦЬегсп АиздаЬеп зад! еіпе ІІтѵаЬг- 

Ьсіі, Ла Ъсі Егтапкеіппв Лез Лоіиз Ліс 2игііск^аЬе Лег ЗасЬс пісЬі веГогЛсгі 
тоегЛеп кайл. 
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208 Іп зитта зсіепсіит езі чиаезііит еззѳ ап ітриЬев 
геш аііепат шштепсіо Гигіит іасіаі. р1егі8^ие ріасеі, 
циіа Гигіит ех асі/есіи сопзізііі, ііа (іетит оЫі^агі ео 
сгітіпе ітриЬегеш, зі ргохітиз риЬегІаІі зіі еі оЬ і<1 іп- 
Іеііе^аі зе сіеііпциеге. 

209 (}ііі гез аііепаз гаріі, Іепеіиг еііат Лігіі: циіз епіт 
та^із аііепаш гет іпиііо сіотіпо сопігесіаі циат ^иі иі 
гаріі? \Щие гесІ(е Л*с*)ит езі еит ітргоЬиш Гигеш еззе; 
зе(і ргоргіат асііопеш еіиз ^Ь’сіі потгпе ргаеіог іпіго- 
сіихіі, ^^1ае арреііаіиг иі бопогиш гаріогиш, еі езі іпіга 
аппит циасЗгирН, розі аппит зігаріі: циаѳ асііо иііііз 
езі, еізі чиІ8 ипат геш, Іісеі тіпітат, гариегіі. 

210 Патпі іпіигіае асііо сопзіііиііиг рег Іе^еш А^иі1іат, 
сиіиз ргіто сарііе саиіит евЦ(^) зі циіз Ьошіпет аііе- 

208 Наконецъ, слѣдуетъ знать, что возникъ вопросъ, совер¬ 
шаетъ ли малолѣтній кражу, унося чужую вещь. Боль¬ 
шинство рѣшило, что такъ какъ кража образуется изъ 
желанія украсть, то несовершеннолѣтній только тогда от¬ 
вѣтствуетъ за это преступленіе, когда онъ въ возрастѣ, 
близкомъ къ совершеннолѣтію, и вслѣдствіе этого созна¬ 

етъ свое преступленіе. 
209 Тотъ, кто грабитъ чужія вещи, отвѣтствуетъ по иску 

о кражѣ; въ самомъ дѣлѣ, кто болѣе захватываетъ чужую 
вещь противъ воли собственника, если не тотъ, кто на¬ 

сильно отнимаетъ ее? И поэтому правильно сказано, 
что такой человѣкъ—безчестный воръ. Но преторъ ввелъ 
особый искъ на случай такого преступленія, который на¬ 
зывается искомъ имуществъ, отнятыхъ насиліемъ, и вле¬ 
четъ за собою въ теченіе года четверной штрафъ, по про¬ 
шествіи года—простой. Этимъ искомъ можно пользовать¬ 

ся, хотя бы кто отнялъ одну вещь, даже самой незна¬ 

чительной цѣнности. 
210 Искъ вреда, незаконно причиненнаго, установленъ 

Аквиліевымъ закономъ, въ первой главѣ котораго постано- 

§ 208 = § 18.1. іЬ. Ср. Iі. 111 рг. В. <1е ге{?. іпг. (50,17). 

§ 209 рг. I. йе ѵі Ъоп. гарі. (4, 2). Ср. Ь. 2. §§ 10.12. Б. сой. (47, 8). 

§ 210 = рг. I. йс 1. Ачпіі. (4, 3). 



Ш, 211—212]. 361 

пшп | (а^)елатие чиайгиреДега чиаг ресисіит питего 
зіі, іпіигіа оссійегіі, циапіі еа гез іп ео аппо ріигіті іие- 

гіі, іапіит *) (іотіпо сіаге еіатпеіиг. 
211 Іпіигіа аиіет оссійеге іпіеііе^ііиг, сиіиѳ сіоіо аиі 

сиіра іі асскіегіі, пес иііа аііа Іѳ^е сіатпит циой зіпе 
іпіигіа (Ыиг, гергеЬепйі^ггг; іГ&цпе іприпііиз езі цпі зіпе 
сиіра еі сіоіо таіо сази ^иос|ат батпит соштііііі. 

212 N60 (іатеп) зоіит согриз іп асііопе Ьиіиз Іе^із 
аезіітаіиг; зе(1 запе з\ (иеІиН) вето оссіво ріиз сіоті- 
шгё саріаі (іашпі ^иат ргеііит зегиі зіі, і<1 чиояие аѳзіі- 
гааіиг, иеіиіі ѳі зегииз теиз аЬ аЦио Ьегев іпзіііиіиз 
апіечиат іиззи тео ЬегеДііаіет сегпегѳі, оссізиз Іиегіі; 
поп епіт іапіит ірзіиз ргеііит аезіітаіиг, весі еі Ьеге- 

влено, если кто незаконно убьетъ чужого раба или чужое 
четвероногое домашнее животное, тотъ обязывается упла¬ 
тить хозяину высшую рыночную стоимость убитаго за 
этотъ годъ. 

211 Незаконно убивающимъ считается тотъ, по умыслу или 
по винѣ котораго совершено убійство, и нѣтъ ника¬ 
кого другого закона, по которому должно бы взыскать 
штрафъ за убытокъ, причиненный не противозаконнымъ 
образомъ; вслѣдствіе этого не подвергается наказанію 
тотъ, кто причинилъ вредъ какъ-нибудь случайно, безъ 
всякой вины и умысла. 

212 Да и притомъ не только тѣло убитаго оцѣнивается въ 
искѣ этого закона, но если нор. кто убьетъ раба и соб¬ 
ственникъ понесетъ убытокъ, превышающій стоимость 
самого раба, то и это берется во вниманіе, убили нпр. мо¬ 
его раба, назначеннаго кѣмъ-либо наслѣдникомъ, прежде 
чѣмъ онъ по моему приказанію вступилъ торжественно во 
владѣніе наслѣдствомъ. Въ этомъ случаѣ берется во вни¬ 
маніе не только стоимость его самого, но и потеряннаго на- 

§ 211. Ср. §§ 2. 3.14.1. ІЬ. Соііаі. 7, 3. §§ 1. 4. Сіе. рго Тпіі. И. Ь. 23 Яп. В. 

Де ге$. іпг. (50,17). 

$ 212. Ср. § 10.1. Ь. і. (4, 3). Ь. 22. § 1. Б. еоД. (9, 2). 

Гушке въ виду Гг. 2. рг. Т). 9, 2. вставилъ послѣ іапіиш слово аев, 

чего не дѣлаетъ Студемундь. 

Инст. Гая. 24 
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(Іііаіів ^тіззае циапіііаз. Нет зі ех §ете11із иеі ех со- 
тоейів иеі ех вутрЛопіасів ипив оссівив іиегіі, поп во- 
Іит осоіві ЙІ аевіітаііо, вед ео атрііив (ісі) циодгге соп- 
риіаіиг цшхі сеіегі циі вирегвипі, дергеііаіі випі. ісіет 
іигів еві еііат 8І ех рагі тиіагит ипат иеі еііат ех 
^иа(ігі^І8 е^ио^ига ипига оссісіегіі *). 

213 Сиіив аиіет вегиив оссівив еві, ів НЬегиш агЬіІгіит 
ЪаЪеІ иеі сарііаіі сгітіпе геит-Гасеге еит ^иі оссісіегіц 
иеі Ъас 1е§е ёашпит реі^иі. 

214 ($иос1 аиіет айігсіит еѳі іп Ьас 1е§*е ^иап^і іп ео ап- 
по ріигііпі еа гев іиегіі, Ши</ еГйсН, ві сМит риіа аиі 
Іивсит вегиит оссійегіЦ ^иі т ео аппо іпіе^ег іиегй, 
(иі поп срхапХг сіосіиз аиі Іизсиз, зед, уиапіі іпіедег /'ие- 

слѣдства. Равнымъ образомъ, если будетъ убитъ одинъ изъ 
□ары лошаковъ, или изъ труппы актеревъ, или музыкан¬ 
товъ, то дѣлается оцѣнка не только убитаго, но принима¬ 
ется еще въ расчетъ и то, чтб потеряли въ цѣнѣ и прочіе, 
оставшіеся въ живыхъ. То же правило примѣняется и въ 
томъ случаѣ, когда убьютъ одного мула изъ пары или од¬ 
ну лошадь изъ четверки. 

213 Тотъ, чей рабъ убитъ, воленъ обвинять убійцу въ уго¬ 
ловномъ преступленіи, или отыскивать ущербъ по этому 
закону. 

214 Прибавленныя въ этомъ законѣ слова: какая въ томъ году 
будетъ найвысшая цѣна на данный предметъ *) выражаютъ 
то, что если убьютъ, напримѣръ, хромого или одноглазаго ра¬ 
ба, который въ томъ году не имѣлъ еще этихъ тѣлесныхъ 
недостатковъ, то оцѣнка дѣлается не по тому, сколько онъ 
стоитъ, будучи хромымъ или одноглазымъ, а сколько сто- 

§ 213. Ср. § 111. ІЬ. 

§ 214. Ср. § 9.1. ІЬ. § 19.1. сіе ас*. (4, 6) е* впрга § 210. іпГга § 218* 

*) Другими слоями, по буквѣ вакона Аквиіія подлежащій возмѣще¬ 

нію вредъ состоитъ въ стоимости поврежденнаго объекта) по толкованіи 
юристовъ отвѣтственность касалась не только йатапт етегдопз (наличнаго 
имущественнаго убытка), но и Іисгиш севвапв (невырученной прибыли). 
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гіі) *), аезіітаііо йаі; цио йі, иі циіз ріиз іп^гйит соп- 

8е^иа^иг чиат еі Йатпит | (Ыит езі. 

215 Сарііѳ зесишіо (айиегзш) айзііриіаіогет ^иі реси- 
піат іп ігаигіет зііриіаіогіз ассеріат Гесегіі, циапіі еа 
гез езі 1 2 *), іапіі асііо сопзіііиііиг 8). 

216 (}иа еі ірза рагіѳ Іе^із Йатпі потіпе асііопеш іпіго- 
йисі тапііезіит езЦ зе<1 ісі саиегі поп Лііі песеззагіит, 
сит асііо тапгіаіі аД еат гет зиШсегеі, пізі ^ио<і еа 
Іе&е аДиегзиз іпйііапіет іп Диріит а^ііиг. 

илъ бы, будучи безъ недостатковъ. Благодаря этому, 
иногда получаютъ больше, чѣмъ получили убытку. 

215 Во второй главѣ Аквиліева закона устанавливается со¬ 
отвѣтственный количеству вреда искъ противъ адстипу- 
лятора, который въ ущербъ дѣйствительнаго вѣрителя 
совершилъ (съ должникомъ) акцѳнтиляцію (безъ получе¬ 
нія отъ него надлежащей платы) 4 *). 

216 Очевидно, что этотъ искъ введенъ именно въ этой гла¬ 
вѣ закона для вознагражденія вреда, но не было надобно¬ 
сти это опредѣлять, такъ какъ искъ по порученію былъ 
для сего достаточенъ, если только не предъявляется искъ 
со штрафомъ вдвое больше противъ отрицающаго на судѣ 
свою вину. 

$ 215. Ср. § 12.1. Ь. і. (4, 3). Ь. 27. § 4. V. вод. (9, 2). впрга § 110 веч.' 

§216. Ср. § 111. — 4, 9. 171. 

1) Студемундъ установилъ другое чтеніе: чпі іп ео аппо іпіе^ег Гиегіі, пі 
поп чпапіі Іиегіі, сшп оссійегеішг, вей чпапіі іп ео аппо ріпгіші Гиегк, аевііта- 

ііо Йаі. Нанъ пришлось остановиться на редакціи Гушке, которую подтверж¬ 

даютъ институціи Юстиніана. 

*) Нѣкоторые защищаютъ: чпапіі еа гее шеі вмѣсто езі. Гушке (Веі- 

(га&е) р. 107—114 и Рудорфъ (ОЬег сііе ЬШвсгевсепг—въ ЗеіівсЬг. І. девсЬ. К.\Ѵш 
і. 14. р. 385) опредѣляютъ подробнѣе содержаніе второй главы Аквиліева за¬ 

кона. 

*) Весь институтъ адстипуляторовъ не перешелъ въ право Юстиніа¬ 

на (§ 12.1. 4, 3. 1. 27. § 4. О. 9, 2). 

4) Адстипуляторъ обяванъ былъ вознаградить вѣрителя или его на¬ 

слѣдниковъ. 

24* 
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217 Сарііе Іегііо бе отпі се (его батпо саиеіиг: ііацие 
8І ^иІ8 зегиит иѳі еат чиабгиребет циае {ресиіит пи- 

тего ез(, ииіпегаиегіі, аіие еат циаігиред.ет циае ре- 
сибит) пигаего поп езі, аеіаі сапет, аи( іегат безііат, 
иеІмГ игвит, Іеопеш, ииіпегаиегіі иеі оссібегіі, Ьос са¬ 
рііе асііо соп8(і(иі(иг: іп сеіегіз циоцие апітаІіЬив, Нет 
іп отпіЬив геЬив чиае апіта сагепі, батпит іпіигіа ба- 
(ит Ьас рапе иіпбісаіиг; еі яиіб епіт изіит аиі ігас- 
(ит аиі гиріит (/иегіі), асііо Ьос сарііе сопвіііиііиг, 
циап^иат роіиегіі зоіа гиріі арреііаііо іп отпев івіав 
саизаз виГйсеге: гиріит {епіт іпіеііедііиг циосі ^ио^ио 

тойо соггиріит) езі; ипбе поп воіиіп изіа аиі гиріа аиі 
Ггасіа, веб еііат всівва еі соіііза еі ейива еі циоцио то- 
бо иіііаіа іик\ие регетріа аиі беіегіога Гасіа Ьос иегЬо 
сопііпепіиг. 

218 Нос Іатеп сарііе поп циапіі іп ео аппо, веб ^иап^і 

217 Бъ третьей главѣ заключаются постановленія, касаю¬ 
щіяся всякаго другого вреда. Итакъ, если кто ранитъ ра¬ 
ба или четвероногое домашнее животное, или ранитъ 
или убьетъ такое животное, которое не считается домаш¬ 
нимъ, нпр. собаку или дикаго звѣря, нпр. медвѣдя, льва, то 
искъ установляется зтою главою закона. Она наказываетъ 
также вредъ, противозаконно причиненный но отношенію къ 
другимъ животнымъ, равнымъ образомъ во всѣхъ вещахъ не¬ 
одуш евленныхъ. Если что-либо будетъ сожжено, или раз¬ 
рушено, или разломано, то искъ уставовляется на основа¬ 

ніи этой главы, хотя для всѣхъ этихъ случаевъ одного 
олова „гиріит" могло бы быть достаточно. Названіемъ 
„гиріит" обозначается все то, что какимъ бы то ни было 
образомъ испорчено. Отсюда подъ этимъ словомъ разу¬ 
мѣется не только сожженное, разрушенное, сломанное, но 
также разорванное, разбитое, разлитое и какимъ бы то ни 
образомъ погибшее и испорченное. 

218 Однако по той же главѣ закона причинившій вредъ дол- 

8217 = § 13.1. ІЬ. Ср. СоІШ. 2, 4.12. 7. Ь. 27. §§ б. 16 Б. Ь. і. (9, 2). 

§ 218. Ср. §§ 14. 15.1. ІЬ. Ь. 29. § нН. Б. еой. (9. 2). 
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іо йіеЬиз ххх ргохгтгз еа гез Гиегіі, сіатпаіиг із циі 
йатпит йейегіі; ас пъ ріигіті ^шйет иегЬит айісііиг. 
еі ійео циійат риіаиегипі ІіЬегит еззе іи<1ісі а<і ій Іет- 
риз ех ххх (ііеЬиз аезіігааііопет гейі^еге, цио ріигіті | 
гез іиіі, иеі ай ій ^ио тіпогіз іпіі *), вей ЗаЬіпо ріасиіі 
регіпйе Ьабепйот ас ві еііат Ьас рагіе ріигіті иегЬит 
айіесіит еззеі; пат Іе^із Іаіогет сопіепіит інівзе, {уиой 
рѵіта рагіе ео иегЬо шиз еззеі. 

219 Сеіегит еііат ріасиіі ііа Йетит ех ізіа Іе^е асііо- 
пет езве, зі циіз согрогѳ зио йатпит йейегіі, іАеоуие 
аііо тойо йагапо йаіо иіііез асііопез йапіиг *), иеіиі ві 

женъ возмѣстить убытки въ размѣрѣ высшей цѣны, какую 
вещь будетъ имѣть не въ теченіе того года, но въ теченіе 
ближайшихъ 30 дней; впрочемъ слово „ріигіші4 было въ 
законѣ пропущено. Поэтому по мнѣнію нѣкоторыхъ юри¬ 
стовъ судья воленъ назначить цѣну того времени изъ 
тридцати дней, когда стоимость предмета была найвыс- 
шая, или низшая, но по мнѣнію Сабина слѣдуетъ считать 
прибавленнымъ слово „р1игітіи и въ этой части закона, 
такъ какъ законодатель считалъ достаточнымъ, что это 
слово употреблено въ первой части. 

219 Впрочемъ рѣшили еще, чтобы искъ по этому закону 
имѣлъ мѣсто только тогда, когда кто нанесъ вредъ непо¬ 
средственно своимъ тѣлеснымъ возіѣйствіемъ, и потому, 
въ случаѣ нанесенія вреда другимъ какимъ-либо образомъ, 
даются аналогичные иски, если кто нпр. запретъ чужого 

§219. Ср. §16.1. ІЬ. Соііаі. 12, 7. §§ 4-8. Ь. 7. § 7. Б. Ь. і. (9, 2). 

*) Ивъ этого видно, что преторъ имѣлъ полное право, въ теченіе 30 

дней, назначать тахітпт или тіпітат, такъ какъ по вакону Аквилія причи¬ 

нившій вредъ отвѣчалъ даже еа вину, хотябы самой слабой степени (ІеѵіввІ- 

ша спіра. ]. 44. Б. 9, 2). Удивительно, что ивдатели и толкователи Гаевыхъ 
Институцій при объясненіи § 218 не пользовались текстомъ парафразы Ѳео¬ 

фила, гдѣ говорится (нѣмецкій переводъ (\Ѵй8іетапп’а): Цпб богі іѳі баз 
\Уогі ріигіті ЫпгиреПірІ, Ьіег аЬег ѵсердеіавзеп, батіі; бег КісЬіег біѳ ГгеіЬеіі 
ЬаЬе, аиГ беп Тар ипіег беп 30 Тяреп гигйскгпреЪеп, иго біе ЗасЬѳ игепірег 
игегіѣ игаг, ипб віеѣ бет Векіаріеп реШІір га етеівеп, обег ааГ беп, ^о ев 
теЬг тѵегіЪ игаг, ипб беп Кіарег га ЬерЦпвНреп. Ср. Ѵапдегою. Рааб. III. § 681. 

*) Начала вакона Аквилія были позднѣйшей юриспруденціей самымъ 
широкимъ обравомъ раввнты въ формѣ примѣненія исковъ по аналогіи, асііо- 

пев иШев (§ 16.1. 4, 3.1. 9 § 3.1. 27 § 34. 1. 53. Б. 9, 2. 1. 51. Б. 47, 2). Ср. также 
Розіе (2 И8д. 1890): примѣчанія стр. 447. 
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цоіб аііепшп Ьошіпеш ші ресибет іпсіивегіі еі /аше 
песаиегіі, аиі іитепіит Іат иеЬетепІег е^егіі, иі гит- 
регеіиг; Нет бі чиів аііепо вето регвиавегіі, иі іп агЬо- 
гет авсепгіегеі иеі іп риіеит сіевсепйегеі, еі ів авсеп- 
(іепбо аиі Девсепйепйо сесііетіі (еі) аиі тогіиив Гиегіі 
аиі аіциа рагіе согрогів Іаевив віі. аі етт него *) ві 
^иіѳ аііепит вегиит (Зе ропіе ші гіра іп Йитеп ргоіесе- 
гіі еі ів виіГосаІив Гиегіі, \шпс циоцие согроге вио йат- 
пит (Ыівве ео ^ио<1 ргоіесегіі, поп (Шсііііег іпіеііе^і 
роіеві. 

220 Іпіигіа аиіет соттііііійг поп воіипі сит ^Ш8 ри§по 
риіа аиі Гивіе регсиввива) иеі еііат иегЬегаІив егіі, веё 

раба или скотъ, чтобы онъ погибъ отъ голода, или будетъ 
гнать вьючный скотъ такъ сильно, что онъ издохнетъ; 

равнымъ образомъ, если кто уговоритъ чужого раба 
взлѣсть на дерево или спуститься въ колодецъ, и рабъ, 
взлѣзая или спускаясь, убьется до смерти или повредитъ 
какую-либо чаоть тѣла. А ужъ, конечно, если кто съ моста 
или съ берега сброситъ чужого раба въ рѣку, и тотъ пото¬ 
нетъ, то безъ труда можно понять, что онъ причинилъ 
вредъ путемъ тѣлеснаго прикосновенія, т. е. тѣмъ, что 
сбросилъ раба. 

220 Правонарушеніе совершается не только тогда, когда 
кто нпр. кулакомъ или палками будетъ битъ или даже вы- 

§ 220. Ср. § 1.1. де іпшгіів (4, 4). Раоі. 5, 4. §§ 1. 3. 4.14 вея. рговсг.] ср. 3, 

78. 4,102. Сіе. рго (2оіпі. 15. 

!) Гешенъ: Пет ѳі яиіѳ аііѳпит вегѵит еіс. Трудно примириться съ 
словомъ ііетпу такъ какъ вдѣсь приводится другой, противоположный случай. 

Бэкинхъ читалъ уже согласно съ текстомъ Институцій Юстиніана: вед ві яиів. 

Гушке предпочелъ прежде: яиод ві яиіэ. Теперь (У изд.) читаетъ: аі еоіт ѵе - 
го. Мы бы рискнули редакцію слѣдующаго содержанія: С^иій аиіет ві япів— 

еі ів виіТосаіив Гиегіі? иііяие Ьіс согроге впо дат пит дедіввѳ ео, япод ргоіесегіі, 
поп (ШЛсіИіег іаіеПі&і роіеві. Въ текстѣ однако мы приняли послѣднее чте* 

ніе Гушке. 

*) Прежде читали: сшп яиіѳ ридоо рпіваіив аиі іивіе регсиввив. Сшуде- 

мундъу имѣя въ виду текстъ Институцій Юстиніана (IV. 4,1), предлагаетъ: 

сит япіѳ ридпо риіа аиі Іивіѳ регсиввив, 
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еі ві сиі сопиісіит іасіит іиегіі, зіие ^иІ8 іопа аіісиіиз 
Чиазі (ІеЪіІогіз (зиг) зсіеиз еиш піЬіІ зіЬі беЬеге рго • 
всгірвегіі, зіие циіз а<і іп&тіат аіісиіиз ІіЬеІІит аиі 
сагтеп зсгірзегіі, зіие чиіз таігетГатіІш аиі ргаеіех- 
Іаіит *) абзесіаіиз іиегіі, еі бепіцие аіііз рІигіЬиз тобіз. 

221 Раіі аиіет іпіигіага шбетиг поп зоіит рег позтеі 
ірзоз, зеб еііат рег НЬегоз позігоз ^ио8 іп роіезіаіе Ьа- 
Ьегаиз; | Нет рег ихогез позігаз, циатиіз іп тапи поз- 
Іга (поп) зіпі *). ііаяио зі иеЫі уШае/атіІіае ’) теае 

сѣченъ, но и тогда, когда кого-либо безчестятъ, нпр. тѣмъ, 

что одинъ объявляетъ о продажѣ имущества другого лица 
какъ будто должника, зная, что тотъ ему ничего не дол¬ 
женъ, или тѣмъ, что напишутъ и обнародуютъ книжку или 
стихотвореніе съ цѣлью обезславить лицо, или тѣмъ, что 
ухаживаютъ постоянно за матерью семейства или отро¬ 
комъ, наконецъ—многими другими способами. 

221 ІІовидимому, мы терпимъ обиду, не только намъ самимъ 
нанесенную, но и нашимъ подвластнымъ дѣтямъ, нашимъ 
женамъ, хотя бы онѣ и не находились въ нашей супру¬ 
жеской власти; слѣдовательно, если ты нанесешь обиду 

§ 221. Ср. § 2.1. ІЬ. Раиі, 5, 4. § 3. 

’) Расснеръ переводитъ ргаеіехіаіиз словами: ѵлсшее должностное ли¬ 

цо. Этотъ терминъ = ітриЬе8, не достигшій еще 17-лѣтняго вовраста (§ 1.1. 4, 

4.1. 3. § 6. Б. 43, 30). 

*) Большинство издателей защищало прежде чтеніе: чиае іп тапи пов- 

1га віпі. Лнхманъ установилъ новую редакцію: циатѵів іп тапи вовіга поп 
віпі, въ виду примѣра, который Гай приводитъ въ томъ же самомъ §. Съ 
этою поправкой соглашаются Гушке и Студемундъ. Гутшмитъ высказы¬ 

вается въ пользу прежняго чтенія: диас іи тапи позіга віпі. У него въ при¬ 

мѣчаніи къ этому мѣсту сказано: Ба аіѳо ГгйЬег (Не Ггаи іп тапи зеіп тпввіе, 

датіі <3ег Мапп вісЬ еіпе іЬг гикеііі&іѳ Веіеійі^ип^ апгіеЬеп коппіе, \ѵаг, пасЬ- 

<іет (Ііѳ тапиз пісЫ теЬг іт СеЬгаисЬе іѵаг, ЬіегСіЬег 2\геі1е1 епівіапдеп, Ьіз 
(іав Ргіпгір нпедег яресіаі ад пов іиЗигіа ^иае іп Ьіз Я1, цпі ѵеі роіеѳіаіі повігаѳ 
ѵеі аіГесІиі (По лена аръ: тапиі) ѳиЪ)сс1і випѣ (Ь. 1. § 3. Б. 47, 10) гиг Оіі1іі&- 

кек #екоттеп теаг. 

3) Рукописное чтеніе: иеіііае было предметомъ горячихъ споровъ. Нѣ¬ 

которые полагали, что это имя собственное и предлагали или: Ѵаіеіае (І&/Г- 

іег) или Меѵіае (ИизсЪке) или Оаіае Тіііае (Роіепааг). Гушке въ послѣднемъ 
изданіи (V): ШіаеГатіІіае, чтб, разумѣется, единственно вѣрно. Институціи 
ІОстиніана (IV. 4. 2: ві {Шае аІісиЗив) наводятъ на эту редакцію, 
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циае Тіііо пиріа еві, іпіигіат Іесегіз, поп зоіит йііае 
потіпе іесит іпіигіагит роіезі, пегиш еііат шео 
циоцие еі Тіііі потіпе. 

222 8егио аиіега ірзі ^ъісіет пцііа іпіигіа іпіеііе^ііиг йе¬ 
гі, ѳе(1 (іогпіпо рег еит йегі иійеіиг: поп (атеп ігзбет 
то()ів циіЬиз еііат рег ІіЪегоз повігов иеі ихогез іпіи¬ 
гіат раіі иі(іетиг, ве<1 ііа сит яиі<1 аігосіиз сотгоіззит 
Ліегіі, циоё арѳгіе іп сояіитеііат йотіпі йегі иіёеіиг, 
иеіиіі зі ^иіз аііепит зегиит иегЬегаиегіі; еі [іп Ьипс 
сазит Гогтиіа ргоропііиг; аі зі <^иіз зегио соппісіит 
іесегіі иеі рпдпо еит регсизвегіі, поп ргоропііиг иііа 
іогтиіа, пес іетеге реіепіі ёаіиг. 

223 Роепа аиіет іпіигіагит ех Іе^е хи іаЬиІап/т ргор- 
іег тетЬгит циійет гиріит іаііо *) егаі: ргоріег оз 

моей дочери, выданной за мужъ за Тиціи, то искъ объ 
обидѣ можетъ быть вчинаемъ противъ тебя не только отъ 
имени этой дочери, но также отъ моего имени, какъ 
и отъ имени Тиція. 

222 Собственно говоря, лично рабу не наносится никакой 
обиды, но чрезъ него почитается оскорбленнымъ господинъ 
его; впрочемъ—не такимъ образомъ, какъ чрезъ оскорбленіе 
дѣтей и жены, но только въ томъ случаѣ, когда дѣйствія столь 
важны и жестоки, что явно относятся къ оскорбленію чести 
господина, если кто япр. высѣчетъ чужого раба, то и на 
этотъ случай предлагается исковая формула; но если кто 
обругаетъ раба, или ударитъ кулакомъ, то не составляет¬ 
ся исковая формула и не дается тому, кто безъ основанія 
требуетъ оную. 

223 По закону XII таблицъ, Наказанія за нанесеніе обиды 
были слѣдующія: за сломленный членъ—опредѣлялось воз¬ 
мездіе і)0 ]‘и8 іаііопіз, т. е. по началу: око за око, зубъ за 

§ 222 = § 3.1. іЬ. Ср. Іеа. Зігас. 33, 31. 

§ 223 = § 7. I. ІЬ. Ор. Соііаі. 2, б. § 5. Рааі. 5, 4. §§ 6. 7. Гее!:, у. Таііопів. 

ѴІ&ІПІІ дпіочпѳ р. 363. 371. СеП. 20,1.16, 10. 

)) Уголовный характеръ взысканій былъ присущъ древнѣйшему 
гражданскому праву, которое вовсе не внало обязательствъ, возникающихъ 
И8ъ договоровъ. Противозаконное нарушеніе чужого права — вотъ един¬ 

ственный источникъ обязательствъ. Первоначально нарушеніе права вы8ы- 
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иего ігасіит аиі соііізит Ігѳсепіогит аззіит роепа егаі; 
ві ИЬего 08 ігасіит егаі; аі 8І зегио, сы ргоріег сеіегаз 
иего іпіигіаз ххѵ авзіит роепа егаі сопзіііиіа. еі ггійе- 
Ьапіиг І11І8 ІегарогіЬиз іп ша^па раирегіаіе ваІІ8 ійопеае 
івіае ресипіае роепае еззе 1). 

224 8е<1 пипс аііо іиге иіітиг. регтіііііиг епіш поЪіз 
а ргаеіоге грзіз іпіигіат аезіітаге, еі іийех иеі Іапіі 
сопйетпаі циапіі поз аебіітаиегішиз, иеі тіпогіз, ргогг^ 
ІШ иізит Ліегіі; зе<1 сиш аігосеш іпіигіат ргаеіог | 
аезіітаге зоіеаі; зі зітиі сопзіііиѳгіі циапіае ресипіае 
ео потіпе йегі (іеЬеаІ иа<іігаопіит, Лас ірза циапіііаіе 
Іахатиз Гогтиіат 2), еі іийех циатиів роззіі иеі 8) ті- 

зубъ; эа сломленную или придавленную кость наказаніе 
было 300 ассовъ, если кость сломана у свободнаго человѣ¬ 
ка, а если у раба — то 150; за другія обиды взыскивалось 
но 25 ассовъ. Эти денежныя наказанія казались въ тѣ 
времена достаточными въ виду большой бѣдности жи¬ 

телей. 

224 Но теперь мы пользуемся другимъ правомъ; преторъ 
позволяетъ намъ самимъ оцѣнивать обиду, и судья присуж¬ 
даетъ намъ такую сумму, на какую мы оцѣнили обиду, 
или меньше, согласно своему усмотрѣнію. Но такъ какъ 
жестокую обиду обыкновенно оцѣниваетъ преторъ, и если 
онъ вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляетъ, на какую сумму слѣду¬ 
етъ въ этомъ случаѣ установить поручительство, то мы 
и на такую сумму предлагаемъ исковую формулу, и хотя 

§ 224. Ср. § 7 I. сП. СоНаі. 2, 6. §§ 1 - 5. 2, 2. Раиі. 5, 4. %\7. веП. 20, 1 • 

іпй-а 4, 186. Ср. Г*. 2 Во. Б. йе Гегііа (2,12). 

ваетъ жестъ и кровавый самосудъ со стороны правообладателя. Мало по налу 
образуется ]и$ іаііопщ т. е. начало, по которому обиженны# требуетъ въ 
свою польву жертву, равную понесенной имъ потерѣ. Со временемъ обычай 
и ваконъ выработываютъ таксу штрафовъ. 

*) Гешенъ: ресопіагіае роеоас. 

*) Поленааръ читаетъ: іахапшг Гогшпіа. 

3) Ноеѵеп исключаетъ слово ѵеі. 
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погіз (іашпаге, ріегигоцае Іятеп ргоріег ірзіив ргаеіогіз 
аисіогііаіега поп ашіеі тіпиеге сопбетпаііопет. 

225 Аігох аиіет іпіигіа аезіітаіиг иеі ех Гасіо, иеіиі зі 
Чиіз аЬ аіцио ииіпегаіиз аиі иегЬегаІиз (ивІіЬизие сае- 
зив Гиегіі-, иеі ех Іосо, иеіиі ві сиі іп іЬеаІго аиі іп (ого 
іпіигіа іасіа ві(; иеі ех регзопа, иеіиі зі шадівігаіиз 
іпіигіат раззиз (иегіі, иеі зепаіогі аЪ Ьишііі регзопа 
(асіа зіі іпіигіа. 

судья можетъ присудить меньшую сумму, однако, въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ, овъ не рѣшается уменьшить ее вслѣд¬ 
ствіе авторитета самого претора. 

225 Обида почитается тяжкою или по дѣйствію, если кто 
нпр. кѣмъ-либо равенъ, высѣченъ или прибитъ палками; 
иди по мѣсту, если нпр. обида нанесена въ театрѣ или на 
площади, пли по личности, если нпр. потерпитъ обиду са¬ 

новникъ, или когда обида будетъ нанесена сенатору про¬ 
стымъ человѣкомъ (низкаго происхожденія). 

§ 225 = § 9.1. іЬ. Ср. РаоІ. б, 4. § 10. Соііаі. 2, 2. 



Ш8ТІШІ0ШМ ОАН С0ММЕМТАЖ8 ІУ. 

1 Зирегезі, иі сіе асііопіЬиз 1) Іоуиатит. Еі зг ^иае- 
гатиз, циоі ^епега асііопит зіпі, иегіиз иігіеіиг гіио еззе, 
іп гет еі іп регзопат; пат циі іш еззе Діхегші* ех 
зропзіоптп ^епегіЬиз, поп апітасіиегіепіпі ^иа8(^ат 
зресіез асііопит іпіег ^епега зе геііиііззе. 

2 Іп регзопат асііо езі ^иа а§ітиз сит аіцио циі по- 

1 Намъ остается поговорить объ искахъ. Если зададимся 
вопросомъ, сколькихъ родовъ бываютъ иски, то правиль¬ 

нѣе всего принять два рода исковъ: вещные и личные. 
Тѣ, которые полагали, что исковъ согласно родамъ спон- 
сій а), есть четыре рода, не обратили вниманія на то об- 

• стоятельство, что нѣкоторые виды исковъ вошли въ со¬ 
ставъ родовъ. 

2 Личнымъ будетъ тотъ искъ, который мы вчинаѳмъ про- 

§§1—3. Ср. рг. §§ 1. 2.1. де асі. (4, 6). Іаѵепаі. 16, 36 — 41. Ь. 25 рг. § 1. 

Б. (Зе оЫ. еі асі. (44, 7); іиГга § 41. ШІ] 1) регѳопаііѳ асііо; 2) реШогіа 
Тогтиіа; 3) іп гет асііо рег вропвіопет, саше ватта рѳг Гогтпіат, еі 4) 

рѳг вропеіопет, саіае ватта васгатепіі асііопе реіііаг. Ср. 4, 91. 95. 

!) УѴіікксІіеісІ, діе Асііо дев гбтівсЬеп СіѵіІгесЪіз ѵот Зіапдрипкіе дев 
Ьеиіі^еп ВесЬів. 1856. А/нМег, гаг ЪеЬге ѵоп дег гот. Асііо. 1857. ІѴіпй&сШй, 

діе асііо (возраженіе противъ Мутера). Веккег, діе Асііопеп дев готівсЪеп 
РгіѵаігесЬів. 2 тома. 1871. 1873. Иозх, Веііга&е апг ТЬеогіе дев КІаяегееЬів. 
стр. 30 слѣд. 1880. Воп^еап, Тгаііё дев асііопв. 3 ед. 1864. Азаревичъ. сіі. I. 

р. 274. Дыдынскій. Начала р. пр. I. р. 79. 

*) Поленааръ отличаетъ 4 рода спонсій: 1) ]идісаіпт ѳоіуі, 2) рго ргае- 

де ІІіів ѵіпдісіагаад, 3) ргаѳіадісіаіів, 4) роопаіів. 
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Ьіз иеі ех сопігасіи иеі ех йеіісіо оЫі^аіиз езі, і<і езі 
^1Iоіівпз вит *) іпіешіітиз йаге, іасеге, ргаѳзіаге *) 
орогіеге. 

3 Іп тет асііо езі, сит аиі согрогаіет гет іпіепсіітив 
позігат .евзе, аиі гиз а1Цио<і поЬіз сопреіеге, иеіиіиіеп- 
йі аиі иіешіі ігиешіг, вишіі а^епйі ачиатие (Іисепйі иеі 
аіііив ІоІІепсІі ргозрісіепйіие 3); (аиі сит) асііо ех Діиег- 
зо асіиегзагіо 4) езі пе^аііиа. 

тивъ того, кто отвѣтствуетъ или по договору, или изъ 
преступленія, т. ѳ. личный искъ бываетъ тогда, когда мы 
формулируемъ исковое прошеніе такимъ образомъ, что 
противникъ (отвѣтчикъ) долженъ или передать, или сдѣ¬ 
лать, или предоставить что-ниб. 

3 Вещный искъ имѣетъ мѣсто тогда, когда мы заявляемъ 
и утверждаемъ, что физическая вещь — наша, или подни¬ 
маемъ сиоръ о томъ, что мы имѣемъ какое-либо право, 
нпр. право пользованія, право пользовладѣнія, прохода, 

прогона скота, водопровода или право производить по¬ 
стройки выше извѣстной мѣры, право просвѣта т. е. пра¬ 
во требовать отъ сосѣда, чтобы онъ никоимъ образомъ 
не заслонялъ вида; вещнымъ будетъ искъ и тогда когда 
онъ вслѣдствіе перемѣны дѣйствующихъ сторонъ (истца 
и отвѣтчика) является отрицательнымъ. 

х) Студемундъ предпочелъ: ід еві сит іпіепсіітив, но справедливо за- 

мѣчаетъ Гушке: регвопа Ыс тіпітѳ отіШ роіегаі. 
а) По мнѣнію Савинъи (ОЫі?. К. I. 299 — 301) и Пухты (Іпві. В. II 

§ 165) подъ ргаевіаге разумѣется предоставленіе вознагражденія за вредъ 
и убытки. Въ эпоху классической юриспруденціи терминъ ргаезіаге сталъ 
выходить ивъ употребленія, и /асеге обозначало вообще всякое обязатель¬ 

ство въ противоположность (Лиге. По вопросу объ объектѣ правъ по обяза¬ 

тельствамъ см. полемику Бринца и Зома въ ЗѳивсЬгіЙ А1 г дав Ргіѵаі ипд 
ОЯГепіІ. В. 1874. стр. 11. 1877. стр. 457. см. также Муромцевъ. Опредѣленіе 
права. 1878. § 128. 

*) Этотъ терминъ переданъ неправильно у Расснера: право обезпече¬ 

нія себя отъ угрожающей опасности. Ртозрісеге значитъ: ваботиться, пред¬ 

видѣть, попинать, смотрѣть, видѣть. Здѣсь идетъ рѣчь о городскомъ серви¬ 

тутѣ: ѳегѵііив Іишіпит или де рговресіп. Терминъ: вегу, рговріеіепді мы встрѣ¬ 

чаемъ только въ § 2.1. 4, 6. Подробно толкуетъ этотъ предметъ Ванхероъъ 
(Рапд. I. р. 730—732). 

4) Ьеі ІІткеЬгиня дег Рагіеігоііеп (ВескЬаиѳ). АЬйу апд іѴаІЫг. во оп 
ІЬе оіЬег Ьапд, (Не орроМіе рагіу'з асііоп ів еіс. Расснеръ: „съ появленіемъ 
противник а*1. Эта фрад а не передаетъ мысли Гая. 
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4 8іс і^ае йізсгеііз асІіопіЬаз сегіат езі поп роззе 
поз геш позігаш аЬ аііо ііа реіеге: зі ракет еѵм баке 
ороктеке- пес епіт ^ио<1 позігит езі, поЬіз <1агі роіезі, 
сига зсііісеі ій йагі поЬіз Іп1е11е§а1иг циой (ііа йаіит, 

иі) *) позігит Йаі; пес гез циае позіга іат езі, позіга 
атрітз Йегі роіезі. ріапе ойіо Гигига, ^ио та^із рІигіЬиз 
асІіопіЬиз Іепеапіиг, гесеріит а) езі, иі ехіга роепат 
йиріі аиі чиайгиріі геі гесіріепйае потіпе Лігез еііага 
Ьас асііопе Іепеапіиг: зі ракет еоз баке ороктеке, 

циагаиіз зіі еііат айиегзиз еоз Ьаес асііо ^иа геш поз- 
Ігат еззе реіітиз, 

5 Арреііапіиг аиіет іп гет циійет асііопез иіпйісаііо- 
пез, іп регзопат иего асііопез, циіЬиз йагг йегіие орог- 
Іеге іпіепйігаиз, сопйісііопез. 

4 При такомъ дѣленіи исковъ, мы, очевидно, не можемъ 
требовать нашу вещь отъ другого такимъ образомъ: „если 
окажется, что онъ долженъ дать“, такъ какъ намъ не мо¬ 
жетъ быть дано то, чтб наше: конечно намъ дается то, 
чтб дается съ тою цѣлью, чтобы оно сдѣлалось нашимъ; 
между тѣмъ вещь, которая уже наша, не можетъ во вто¬ 
рой разъ сдѣлаться нашей. Очевидно, что изъ нена¬ 
висти къ ворамъ, дабы они подвергались ббльшей отвѣт¬ 
ственности, принято, что воры, сверхъ двойного и чет¬ 

верного штрафа съ цѣлью возврата вещи, отвѣтствуютъ 
еще по иску, „если окажется, что они должны дать“, 
хотя иротивъ нихъ можетъ быть предъявляемъ искъ, 
въ которомъ мы утверждаемъ, что вещь наша. 

б Вещные иски называютъ еще виндикаціями, а личные 
иски, въ которыхъ мы выражаемъ требованіе дать что- 
либо въ собственность или сдѣлать что-нибудь, называ¬ 

ютъ кондикціями. 

§ 4 == § 14.1. іЬ. Ср. 2, 79. 3, 99.189. 190. 

§ 5 =з § 15. I. іЬ. Ср. Б. 25 рг. Б. <1е оЫ. еі. асі. (44, 7). 

*) поправка на основаніи § 14.1. 4, в. Ср. ЗсНеѵгІ. Веіігадо. I. р. 130. 

*) До Студелунда читали: еНесіпт. 
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6 А§іти8 аиіегп іпІегДит, иі гего Іапіит соп|зециа- 
гаиг, іпіепіитиі роепат Іапіит, аііаз иі гет еі роепат. 

7 Кет Іапіит регзециітиг иеіиі асііопіЬив ех соп- 
Ігасіи. 

8 Роепат Іапіит рег^иітиг иеіиі асііопе іигіі еі 
іпіигіагит еі зесипдит циогишіат оріпіопет асй'опѳ иі 
Ьопогит гаріогит: пат ірзіив гѳі еі иіпсіісаііо еі сопсііс- 
Ііо поЪів сопреііі. 

9 Кет иего еі роепат регзечиігоиг иеіиі ех Ьіз саизіз, 
ех циіЬиз айиегзиз іпйііапіет іп (Іиріит а^ігоиз; циоіі 
ассііііі рег асііопет іисіісаіг, Дерепзі, йагапі іптпае 
Іедіз Ацш7іае *), аиі Іе^аіогит потіпе^иае рег йатпа- 
Ііопет сегіа геіісіа зипі. 

6 Иногда мы предъявляемъ искъ съ цѣлью иолучпть вещь, 
иногда только для преслѣдованія наказанія, въ другихъ 
случаяхъ съ тою или другою цѣлью. 

7 Для преслѣдованія вещи мы вчинаемъ нпр. иски изъ до¬ 
говора. 

8 Одно наказаніе преслѣдуется искомъ воровства и ис¬ 
комъ объ обидахъ, а по мнѣнію нѣкоторыхъ также посред¬ 
ствомъ иска объ имуществахъ, насиліемъ отнятыхъ, такъ 
какъ виндикація вещи, равно и кондикція ся предоставля¬ 

ется намъ. 
9 Мы предъявляемъ искъ для преслѣдованія какъ вещи, 

такъ и наказанія въ тѣхъ, напримѣръ, случаяхъ, когда 
вчинаемъ искъ двойного вознагражденія противъ отрицаю¬ 
щаго свою вину. Это имѣетъ мѣсто по пеку объ исполне¬ 
ніи судебнаго рѣшенія, о взысканіи съ неисправнаго долж¬ 
ника уплаченныхъ за поручителя денегъ, объ умышлен¬ 
номъ вредѣ по Аквиліеву закону, или на основаніи опре¬ 
дѣленныхъ вещей, отказанныхъ посредствомъ формы при¬ 

сужденія. 

§ 6. Ср. § 16.1. ІЬ. 

§ 7. Ср. § 17.1. ІЬ. Ь. 35 рг. Б. ас оЫ. еі асі. (44, 7). 

§ 8. Ср. §§ 18. 19.1. ІЬ. рг. I. Де ѵі Ьоп. гарі. (4,2); зирга 3, 209. 

§9. Ср. § 171. 2, 282. 3,127. 216. Раиі. 1, 19. § 1. $ 19. I. Де асі. (4, 6). Сі- 

сего Де оіЯс. 3,16. рго Ріасоо. 21. 2еі(зсІіг. І. &езсЬ. В\Ѵ. XIV. р. 256 8С^. 

') другіе ващищаютъ: ех іе^с Ачшііа. Бэкиніъ предлагалъ: іиіпгіае 
асізіірпіаііопів саиза. 
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10 (іиаѳйат ргаеіегеа випі асііопев ^йае ай Іе^ів асііо- 
пет ехргітипіиг, чиаейат виа иі ас роіевіаіе сопвіапі. 
циой иі тапііевіит йаі, орив еві иі ргіив йе Іе^ів асііо- 

піЪив Іочиатиг. 
И Асііопев яиав іп иѳи иеіегев АаЬиегипІ, Іе^ів асііо- 

пев арреІІаЬапІиг иеі ійео циой Іе^іЬив ргойііае егапі, 
(циірре Іипс ейісіа ргаеіогів, чиіЬив сопріигвв асііопев 
іпігойисіае випі, попйит іп ива ЬаЬеЬапІиг), иеі ійео циіа 
ірвагит Іе^ит иегЬів ассошшойаіае егапі еі ійео ішпш- 
ІаЬіІев ргоіпйе аЦие Іе^ев оЬвегиабапІиг: ипйе сит циі$ 
йе иШЬив виссівів ііа е&іввеі, иі іп асііопе иііев гіоті- 
пагеі, гевропвит еит гет регйійівве, яиіа йеЬиів- 
веі агЬогев потіпаге ео 4иой Іех хи ІаЬиІагит, ех ^иа 
йе иіІіЬив виссівів асііо сопреіегеі, ^епегаіііег йе агЬо- 
гіЬиз виссівів Іоциегеіиг. 

10 Кромѣ того, одни иски таковы, что вчинаются по точ¬ 
ной исковой формулѣ, а другіе имѣютъ силу и значеніе 
сами по себѣ. Для того, чтобы это стало ясно, необходи¬ 
мо прежде поговорить о законныхъ исковыхъ формулахъ. 

И Иски, которые были въ употребленіи у древнихъ, назы¬ 
вались Іе^ів асііопев, потому ли, что были установлены 
законами, такъ какъ въ то время не были еще въ употре¬ 
бленіи преторскіе эдикты, которые ввели новые иски, или 
потому, что въ исковыхъ формулахъ воспроизводились ело* 
ва и выраженія закона и потому считались неизмѣнными, 
подобно тому какъ и самые законы. Ботъ почему, если 
кто-либо отыскивалъ вознагражденіе за поврежденныя 
виноградныя лозы, называя ихъ лозами, то отвѣчали, что 
онъ проигралъ искъ, такъ какъ долженъ былъ назвать ло¬ 
зы деревьями на томъ основаніи, что законъ XII таблицъ, 

согласно которому давался искъ по поводу срѣзанныхъ 
лозъ, говоритъ вообще о подрѣзанныхъ деревьяхъ *). 

§10. Ср. §§ 32.33. * 

§ 11. Ср.Ь.2.§6.Б.(1е огі^.іпг. (1,2). Ѵагг.де Ь.Ь.6,71. (ІеиіііЪпввпсс.] ср.РІіп- 

КН. 14,1 рг. Ъ. 28. §6. О. де Іагеіаг.(12,2). ТІі.Б.агЪ.Гогі.саев.(47,7). 

*) Установленная формула иска гласила о деревьяхъ и не было осо¬ 

бой формулы касательно ловъ; ошибка въ одномъ словѣ уничтожала весь 
процессъ. Такой формализмъ былъ обусловленъ духомъ времени. Кромѣ 
того онъ находилъ для себя особое основаніе въ отношеніи судопроизводства 
къ законамъ Х1І таблицъ. 
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12 Ье^е аиіет а^еЪаіиг шосіів | чиіпцие: васгатепіо, 
рег іисіісгб роѳіиіаііопет, рег сопсігсііопет, рег шаппз 
іпіесііопет, рег рі^погіб саріопет. 

13 8асгатепіі асііо §*епега1іб егаі: де цшЬиз еоіт геЬиэ 
иі аіііег а^егеіаг Іе^е сапіит поп егаі, сіе 1ш басгатеп- 
Іо а^еЬаіиг: еацие асііо регіпсіе регісиіоза егаі &І8І&- 
цио *) ргоріег іизіигапдит 2) аЦие Ьос іетрогѳ регіси- 

12 По закону искъ вчинался пятью формами: въ сакрамен¬ 
тальной формѣ, посредствомъ требованіе назначить особа- 

* го судью для разбора дѣла, посредствомъ ковдикціи, нало¬ 
женія руки, и посредствомъ захвата (задержанія) какой- 
либо вещи должника. 

13 Сакраментальная форма была общею3) формою (для раз¬ 
рѣшенія разнообразнѣйшихъ споровъ); тѣ дѣла, относи¬ 
тельно которыхъ законъ не опредѣлялъ спеціальной иско¬ 
вой формулы, производились въ сакраментальной формѣ. 
Прежде этотъ искъ вслѣдствіе клятвеннаго обѣщанія 4) 
представлялъ опасность высказывающему неправду; теперь 

§ 12. васгат.] §§13 — 17. р. іаб. рое*.] еіпѳ ехроэШо регііі. рег сопбісі] §§ 18 

— 20. рег шап. іпі.] §§ 21—25. рег. рі^п. сар.] §§ 26—29. 

§ 13. Ср. іпГга§§ 171. 180. Геві. у. басгатепіиш, басгатепіо р. 344. Ѵагго бе 
Ь. іі. 5, 36. § 180. 6, 7. § 74. Гг. 1е&. гереі. ѵ. 24 (К1. р. 40). Сіе. рго 
МП. 27. рго Саес. 33. § 97. іо Ѵегг. 2, 1, 45. § 118. бе огаі. 1,10. § 42. 

рго бото 29. § 78. бе гер. 2, 35. § 60. аб Гатіі. 7, 32. АгооЬ. абу. %епІ. 

4, 16. Ѵаіег. Мах. 7, 8. § 2. 8, 7. § 2. 

і) Заѵідпу: Ыѳі^аіѳ. НеДЧет: Гаівів васгатепіів. ЬасКтапп: Саіѳі по- 

шІое. І)апг (бег ѳакгаіе бсЬиіг): Гаіві васгатѳпіі саива. Кіи1ог(р(йЬег біе 1е- 

хісаіеп Ехсегріѳ аов бео Іпѳі. б. О.): Гаівібісів. Мотшеп: Гаіві батпаПв. Сту~ 

дсмундъ и Постъ (Ровіе. II. ивд. 1890) не рѣшились возстановить текста этого 
мѣста. 

-) Ср. Сіе. бе о#. 3, 29. § 106. Даіак, бег вакгаіе бсЬпіг. 1858. р. 99. 

Низсііке, біе Мпііа о. б. басгагаепйш. р. 379. 

8) асііо рег васг. былъ общъ въ томъ смыслѣ, что прилагался хъ требо¬ 

ваніямъ вещныхъ правъ и обяватсльствъ (іп регвопат). 

4) Свою принудительную силу для власти васгатепіот имѣло, вѣроят¬ 

но, въ томъ, что первоначально присяга (въ обыкновенномъ эначеніи слова) 

стояла противъ присяги. ЗсНмкге (РгіѵаІгесМ п. Ргосевв іп іЬгег \ѴееЬве1Ъе- 

кіеЬипк. 1883. стр. 455) находитъ силу васгатепіот въ томъ, что оно озна¬ 

чаетъ данный подъ присягой Приговоръ стороны. Конечно, дѣло идетъ здѣсь 
о приговорѣ въ логическомъ смыслѣ, но трудно допустить, чтобы это былъ 
приговоръ въ смыслѣ гражданскаго процесса. 
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Іова еві асііо сегіае сгейііае ресипіае ргоріег вропвіо- 
пеш чиа регісіііаіиг геив ві іетеге пе&еі, (еі) гевііри- 
Іаііопет ^иа регісіііаіиг асіог ві поп йеЬііит реіаі: 
пат чиі иісіив егаі, виттат васгатепіі ргаевіаЬаі роѳ- 
пае потіпе, еачие іп риЫісит сейеѣаі р^аейев^ие ео 
потіпе ргаеіогг йаЬапіиг, поп иі пипс вропвіопів еі ге- 
вііриіаііопів роепа Іисго сейіі айиегзагіо ^ш иісегіі. 

14 Роепа аиіет васгатепіі аиі чиіп^епагіа егаі аиі 
^иіп^иа^епагіа. паш йе геЬив тіііе аегів ріигізие цшп- 
^епіів аввіЬив, Йе тіпогів него циіі^иа^іпіа азвіЬив ва- 
сгатепіо сопІепйеЬаіиг; пат На Іе&е хи іаЬиІатт саи- 
іит егаі. (аі) ві йе ІіЬегіаге Ьотіпів сопігоиегвіа егаі, 
еіві ргеііовіввітив Ьото еввеі, іатеп иі ь аввіЬив васга- 
тепіо сопіепйегеіиг, еайет 1е$е саиіит еві ѣиоѵе всі- 

же опаснымъ представляется искъ по требованіямъ опре¬ 
дѣленной суммы денегъ по поводу спонсіи, которой под¬ 
вергается отвѣтчикъ, отрицающій безъ основанія свою 
вину и вслѣдствіе рестипуляціи, которой подвергается 
истецъ, если онъ требуетъ недолжное. Проигравшій про¬ 
цессъ уплачивалъ сакраментальную сумму какъ наказаніе. 
Эта сумма передавалась въ государственную кассу и въ 
обезпеченіе исправной уплаты представлялись претору 
поручители; не такъ какъ теперь, когда штрафъ спонсіи 
и рестипуляціи поступаетъ въ пользу стороны, выиграв¬ 
шей процессъ. 

14 Сакраментальный штрафъ состоялъ или изъ пятисотъ 
ассовъ, или изъ пятидесяти. По искамъ въ тысячу и бо¬ 
лѣе ассовъ взыскивалось 500 ассовъ, по искамъ до тысячи 
ассовъ—50 ассовъ; такой размѣръ сакраментальной суммы 
былъ опредѣленъ въ законахъ XII таблицъ. Но если воз¬ 
никалъ споръ но дѣламъ свободы раба, то тотъ же за¬ 
конъ опредѣлялъ, въ пользу, конечно, свободы и въ инте¬ 
ресахъ тѣхъ, которые защищали права даннаго лица (ай- 

§ 14. Ор. Уагго, Ееві. 11. сс. ві йе ІіЪегШе) ср. Ьіѵ. 3, 44 вец. 

Инст. Гая 26 
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Іісеі ИЬегіаіів, пе огавгагепіиг 0 айзегіогев 2). |- 
ѵѵ. 1—10 -І — —-3). 

15 Сеіегит сит еііат 4) ё|8Іа^ отпев асііопев- 
-* |-ѵѵ. 13 — 16_») | 
'ОѴАЯОО КЕОА5, ЪкСКАМГЛТО ОѴІХОЕКАПІО ТЕ РЕОѴОСО. (НІивГШ- 

Низ циоуие йісеЪаі: оѵахэоаіз еоояѵеавзте еа не сартѵз 

вегЬогез), чтобы закладная сумма не превышала пятиде¬ 
сяти ассовъ, хотябы цѣна раба была самая большая. 

15 Впрочемъ, хотя всѣ эти иски-- 
Такъ какъ шъг отрицаешь, то я тебя вызываю въ судъ для 
представленія сакраментальной суммы въ пятьдесятъ ас- 
совъ. Отвѣтчикъ также произносилъ: „такъ какъ ты предъ¬ 
являешь свое требованіе и я этимъ лишенъ выгоды, то и я 

§ 15. Ср. Ѵаіег. РгоЬ. 4. саріиз вит) ср. § 16. ѵ. чѵапйо іпіѵгіа ѵіойісауізіі. ай 
іпйісет) ср. § 18. Йіе XXX.) ср. всЬоІ. Сіе. Ѵегг. 2, 1, 9. § 26. Ваіі. рег 
Іѳвет Ріпагіат) с1. Ѵаіег. РгоЬ. 4. Сіе. рго Маг. 12 Йп. ЗсЬоі. Сіе. 1. с. 
МасгоЬ. ба*. .1, 16. Резі.ѵ. Кез сотрегепйіпаіа. р. 282. Оеіі. 7,1.10, 24. 

Рііп. ер. 5, 9 (21). саизае сопіесііо) ср. 8сЪо1. Сіе. 1. с. Аисі. ай Негеип. 

2, 21. § 33. Коп. Маге. 4, 89. ѵ. сопііееге. Оеіі. 5, 10. Ь. 1. Б. йе гв&. 

іиг. (50,17). 

!) Тешенъ читалъ: еайет 1ѳ§е саиіпт езі Гаѵогіз сааза, пе заііэйаііопе 
опегагепіиг айзегіогеэ: Съ Отудемундомъ всѣ читаютъ теперь, какъ въ на¬ 

шемъ текстѣ. 
2) Представитель, требующій передъ судомъ правъ свободы для 

извѣстнаго лица; айзегіог касался человѣка рукою и отстаивалъ его права на 

свободу. 
3) Это мѣсто пополняетъ Тушке слѣдующимъ образомъ: Е йіпегзо 

ѳі іпіег рорпіига еѣ ргіпаіит сопігопегзіа егаі, зіие Гее тііе аегіз ріигізпе зіие 
тіпогіз езэеі, засгатопіі роепа ех 1е§е Наісгіа Тагреіа а ргаеіогѳ аезіітаЪаіпг, 
тойо пе тіпог чиіп§епі;І8 пецие таіог III тШЬиз аегіз зіаіпегеіаг. ргаеіегеа 
Іе^е Іиііа Рарігіа саиіит езГ, пе ріигіз чиат ірза гез езвеі, засгатепіит зіаіие- 

геіиг (ей іпіга 4,95). зі иего таяізігаіиз рго рорпіо а^еЪаі, еііат ргіпаіиз іаи- 

іит (засгатепіо іпіѳгго&аЬаіпг. ійцие зѳтрег йеЪаі, сот ѳх 1е§е аіідпа епт, 

цпі сопіга Іе^ет Гесіэзеі, іп засгпт іпйісаге ІісеЬаі, ій еаі иі а та§ізігаіи засга- 

тѳпіо. іпіегго^агеіпг, зе сопіга іе^ет поп Іесіззе. 

*) Поправка Тушке. 

5) Тушке предлагаетъ слѣдующее дополненіе § 15: Сѳіегит сот еііат 
віае отпез асііопез, чиіЬиз засгатѳпіо а^еЬаіпг, апі іп гет аиі іп регзопат 
ѳззепі, зі іп регзопат а^еЬаіпг, сот иіегчие іп іиз иепіззеі, асіог ій, чпой зіЬі 
аЪ аііего йагі йегіае орогіегеі, арргеЬепйепз ешп іаіепйеЬаі, пеіиі Ьос тойо: 

АІО ТЕ МІНІ Н8. X МІЫА БАКЕ ОРОЕТЕВЕ. айпегзагіиз пѳ^аЬаі. йеіпйе 

асіог йісеЬаі: 
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а ГМ 8ІМШТЕЕ ЕвО ТЕ 8Л С КЛИЕНТ О (%Ѵ ІНвЕХАКІО РЯОѴОСО2') | 

-ѵѵ. 20—23.-|-—  - 
ай іийісет ассіріепйиш | иепігепі. роаіеа иего геиешз 
(ш) йаЬаІиг. иі аиіѳш (<іге) ххх іийех Лхгеіиг, рег 1е- 
^ет Ріпагіят э) іасіит еві; апіе еат аиіет Іе^ет зіа- 

ііт 4) йаЬаіиг іийех. іііиі ех вирегіогіЬив іпіѳііе^ітиа, 
бі Йе ге тіпогіз циат т аегіз а^еѣаіиг, циііциаёепагіо 
засгатепіо, поп циіп^епагіо еоз сопіепйеге 5) зоШоз 

равнымъ образомъ вызываю тебя въ судъ для представленія 
залога въ пятьдесятъ ассовъ „-:--— 
приходятъ для назначенія судьи, но затѣмъ, когда стороны 
опять явились, имъ назначается судья. Закономъ Пинарія 
установлено, чтобы судья назначался на тридцатый день; 
до этого, однако, закона судья назначался сейчасъ. Изъ 
предъидущаго можно заключить, что если предъявлялся 
искъ меньше, чѣмъ въ тысячу ассовъ, то, обыкновенно, 
вели споръ съ помощью сакраментальной суммы въ нять- 

*) саріпз = ігапйаіпз. Трудно примириться съ переводомъ Расснера, 
который пишетъ: и я этимъ заинтересованъ. 

9) По Гушке, вѣроятно, слѣдовалъ здѣсь такой текстъ: Ііачие иіегчие 
аііегшп засгатепіо (іп Гапо Іоѵіз ѵеі Піі Еійіі) айі^еЪаі, йіе іатеп йетпт XXX 

ішПсет ассіріеЬапі еі Іііет соиіевіаЬаиіиг, і(1 сзі піѳгцие потіпаіа саиза Нііа 
СісеЬаі: 8ТЫТЕМ МІНІ ТЕСѴМ Е88Е ЕГЕОК, ТЕ8ТЕ8 Е8ТОТЕ! чиат 
оЪ гет іп еит йіет іпиісет зіЪі йепипііаЪапі, иі іп іиз ай іийісѳт-— 

3) Расснеръ ошибочно цитуетъ Іех Ра рта вмѣсто Іѳх РІпагіа 
(282? а. и). Ьех Рарігіа, о которой Гай не упоминаетъ въ своихъ Институ¬ 

ціяхъ, относится къ 511 г, и поручаетъ свѣтскимъ чинамъ (Тгіцтѵігі сарііаіез) 

взиманіе сакраментальной суммы, которая поступала уже не въ храмъ, но въ 
государственную кассу. 

4) Бутманъ читаетъ: сопрезйт. Другіе, какъ Пелла, Гефтеръ, Жиро 
предлагаютъ: попйит. До изданія эакона Пинарія послѣ ргоѵосаііо засгатепіо 
назначался преторомъ частный присяжный судья для дальнѣйшаго производ¬ 

ства. Послѣ иэданія упомянутаго эакона слѣдуетъ отличать три сроки: пер¬ 

вый, когда совершалась ргоѵосаііо засгатепіо; второй, когда стороны черевъ 
30 дней вновь явились передъ магистратомъ (преторомъ); третій для назна¬ 

ченія судьи, или для явки передъ цснтумвирами или децемвирами, рѣшеніе 
которыхъ не давалось по существу, а касалось только разрѣшенія вопроса, 

дето выигралъ, пігіпз засгатепіпт .іизіит, иігит іпіизіпт зіі. Ср. Кагіота, йег 
готіѳсЬе Сіѵііргос. гиг 2еіі йѳг 1е§йз асііопеп. 1872. 

5) Въ сакраментальномъ судопроизводствѣ судья разрѣшаетъ во¬ 

просъ, чье засгатепіпт справедливо и чье — несправедливо, откуда сторо- 

25* 
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Гиіззѳ. Розіеа іатеп^иаш іийех йаіи$ еззеі, согорегеп- 
йіпит Йіет, иі ай іийісет- иепігепі, йепипІіаЬапІ; йѳіпйе 
еит ай іийісеці иепегапі, ап^иат арий еиш саизат 
регог&гепі, зоІеЬапІ Ьгешіег еі еі чиазі рег іпйісет гет 
ехропеге: циае йісеЬаІиг саизае соііесііо*), циазі сапзае 
зиае іп Ьгеие соасііо. 

16 8і іп гет а§еЬаІиг, тоЫНа ^иійет еітоиепііа, ^иае 
тойо іп іиз айГеггі аййисіие роззепі, іп іиге иіпйісабап- 
Іиг ай Ьипс тойиш: циі иіпйісаЬаІ, /езіисат ІепеЬаІ- 
йеіпйе ірзат гет айргеЬепйеЪаІ, иеіиіі Ьотіпет, еі ііа 
йісеЬаІ: нуле еоо номшем ех іѵке <зѵттѵм меѵм 

десять, а не пятьсотъ ассовъ. Однако, послѣ назначенія 
судьи тяжущіеся назначали для явки къ судьѣ третій день. 
Затѣмъ, когда стороны являлись къ судьѣ, то, прежде нѣмъ 
защищать свое дѣло, они, обыкновенно, вкратцѣ, въ глав¬ 
ныхъ чертахъ излагали ему дѣло. Это называлось обозрѣ¬ 
ніемъ спорнаго предмета, какъ краткое его изложеніе. 

16 При вещныхъ искахъ виндицировались движимости 
и одушевленные предметы, которые только можно было 
доставить въ судъ, передъ преторомъ слѣдующимъ обра¬ 
зомъ. Тотъ, кто виндицировалъ, держалъ прутъ; затѣмъ 
схватывалъ вещь, нпр. раба и произносилъ слѣдующее: 
„я утверждаю, что этотъ рабъ, согласно приведенному 

§ 16. Ср. Сеіі. 20, ІО/ Сіе. рго Миг. 12. § 26. рго МП. 27. § 74. йе ога*. 1,10. 
§ 41. Пап*. Кий. 4, 3. ѵ. 8.3. МіІ. 4, 1. ѵ. 15. Вое*Ъ. іп Сіе. Тор. 2,10. 
р. 288. Ваі*. вес. аѵага саѵват еіс.) ср. Уаіег. РгоЬ. 4. Ьіѵ. 40,17. еайеш 
вечиеЬ.) ср. § 15. иіпйісіав) ср. Рев*. у. Уіпйісіаѳ, р. 376. Оіовв. РЬіІох. 
у. Ѵіпйісіае. I/. 2. § 24. Б. йе огі^. іиг. (1. 2). Ьіѵ. 3, 44. 47. 56 веч. Сіе. 
рго МП. 27. АгпоЬ. 4, 16. ргаейез айиегв.) ср. § 94. чиой шахіше) ср. Біо- 
пув. 6, 32. 36. 8, 10. іп сепіигоиігаі. іпй.) ср. Зое*. Ос*. 36. (}шпШ. I. О. 
5, 2. § 1. Магйаі. 7, 63. ѵ. 7. 8*а*. вуіѵ. 4, 4. ѵ. 43. 

намъ предоставляется уже самимъ вывести, ято изъ нихъ правъ и неправъ 
по существу дѣла. 

*) Гушке читаетъ: сопуесііо, съ чѣмъ и Студемундъ (1884) соглашается, 
но намъ чтеніе Гефтерсы соііесііо казалось правильнѣе въ виду послѣдующей 
фразы Гая: саивае іп Ъгеуе соасііо. 
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Е35Е АЮ ЗЕСѴгаѴМ 5ѴАМ САѴЗАМ ЗІСѴТ ОІХІ *), ЕО 

се тіві 3), ѵшшстам шрозѵі, еі бігопі Ьошіпі іезіисат 
іпропеЬаі а<іиег8агіиз еабет зітіШег (ІісеЬаІ еі іасіеЫ, 
сит иіе^ие иішііеаваеі, ргаеіог (ЗісеЬаЬ:- мітите амво 

номшем. НИ тіЦеЬап]. диі ргіог иіпс1іса(«ега<, На аЛ- 
иегзапит еігигзиз розігзаііегитіпіеігода) Ьаі: розтѵьо, 

АNNЕ ШСАЗ, ОѴА ЕХ САѴЗА ѴШОІСАѴЕКІЗ? Шв ГвбрОП- 

гіеЬаІ: іѵз т-едесі 4), зісѵт ѵіыоістам шрозѵі. йеіпЛе 
Чиі ргіог иіпіІісаиегаѴйісеЪаІ: сіѵа^о тѵ шіѵеіа ѵш- 

оісаѵізті, | о аекіззаскамеито те ркоѵосо; адиегаа- 
гіив ^ио^ие (ІісеЬаІ: зіміытек ет еоо те; всііісеі (в* йе 

основанію, мой по квиритскому праву, и вотъ я нала¬ 
гаю па тебя мой прутъи, причемъ онъ клалъ на раба 
прутъ. Отвѣтчикъ произносилъ тѣже слова и дѣлалъ то 
же самое. Послѣ того какъ оба виндицировали, пре¬ 
торъ провозглашалъ: „отпустите этого раба" Сторо¬ 
ны повиновались. Виндицировавшій истецъ спрашивалъ 
противника, а этотъ въ свою очередь спрашивалъ пер¬ 
ваго слѣдующимъ образомъ: „прошу тебя сказать, на 
какомъ основаніи ты виндицировалъ?“ тотъ отвѣчалъ: 
„л доказалъ мое право, какъ наложилъ прутъ," тогда тотъ, 
кто первый виндицировалъ, произносилъ: пна случай, если 
ты незаконно виндицировалъ, я вызываю тебя на предста¬ 
вленіе сакраментальной суммы въ пятьсотъ ассовъ". Про¬ 
тивникъ также говорилъ: „Равнымъ образомъ и я тебя". 

*) Расснеръ перевелъ невѣрно эту фраву словами: согласно своему 
состоянію. Ср. относительно текста: МИпйегІоІі, ііЪег Зсѣеіп ппД ТѴігкИсЬ- 

кеіі ап Дег 1е?із асііо васг. іп гет въ йеіІівсЬг. і. К. О. ХШ. 1878. р. 445. 

а) Относительно энакя препинанія существуютъ сиоры между изда¬ 

телями Гаевыхъ Институцій. Гешенъ и Пелла пишутъ: сапват, вісиі Діхі: 
весе ѣіЬі ѵіпДісііат. Гефтеръу Поленааръ предлагаютъ: сапват, віепі Діхі, ессе 
Ш>і ѵіпДісіат. Бжингы сапват віепі Діхі: ессе ііЬі ѵіпДісіат. Теперь Гушке 
и С/пудемундъ читаютъ: аіо весипДшп впат саиват. віеиі: Діхі, ессе ііЬі, ѵіпДіе- 

іат іпровиі. Гушке прибавляетъ къ словамъ: ѳесппДшп зиат сапват слѣду¬ 

ющее примѣчаніе: в. в. сапват Іэдгіпт ві?аШсаі, гет асіогів ѳх аНцпа саива 
дат евве, поп, иі іп тапсіраііопе, пппс ргітит бегі. 

3) Ср. Ѳбійіпд, гот. 8іаа4вѵегГазвиіі^ р. 137. 

4) Отудещндъ: див Гесі. 
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ге тіпогіз ^иат м аегів адеЪаіиг *), Ь аззез засгатепіі 
потіпаЬапІ. йеіпсіе еайет 8е^пеЬ&п(;и^ ^иае сит іп рег- 
зопат а&егеіиг. розіеа ргаеіог зссипДит аііегит еогит 
иіпсіісіаз йісеЬаі, ій езі іпіегіт а1к|иет роззевзогет соп- 
зІіІиеЬаІ2), ешпцие іиЬеЬаі ргаесіез асіиегзагіо сіаге ІШз 
еі иіпёісіагит, іб езі геі еі йчдсіиит; а1І08 аиіет ргае- 
Дез ірзе рг&еіог аЬ иіі^ие ассіріеЬаі засгатепіі, ^ио<1 
иі іп риЫісит сесІеЫ. іЪзіиса аиіет иіеЪапІиг чиазі 
Ьазіае 1осо,зі^по чшхіат іизіі йотіпіі, ^ио(і тахіте зиа 
еззе сгейеЬапі, циае ех ЬозІіЬиз серіззепі; ипйе іп сеп- 
ІитшгаІіЬиа іисіісііз Ьазіа ргаеропНиг. 

Конечно, если споръ былъ о вещи, стоимость которой бы¬ 
ла меньше тысячи ассовъ, то назначали залогъ въ пятьде¬ 
сятъ ассовъ. Затѣмъ слѣдовало то же самое, чтб проис¬ 
ходило при личномъ искѣ. Послѣ этого преторъ разрѣ¬ 
шалъ въ пользу одного или другого вопросъ виндицій, 
т. е. онъ присуждалъ владѣніе вещью на время спора изъ- 
за собственности кому-либо изъ тяжущихся, которому 
и приказывалъ гарантировать противнику владѣніе вещью 
т. е. цѣлость вещи и доходы съ нея. Обезпеченіе исправ¬ 
ной уплаты сакраментальной суммы получалъ отъ обѣихъ 
сторонъ (истца и отвѣтчика) самъ преторъ, такъ какъ она 
поступала въ государственную кассу. Палочку или прутъ 
употребляли вмѣсто копья, какъ символъ законной соб¬ 
ственности, такъ какъ полагали, что самая безспорная 
собственность .та, которую захватили у врага. Вотъ по¬ 
чему (при разбирательствѣ дѣлъ) въ центумвиральной 
коллегіи выставлялось копье. 

1) Студемундъ предлагаетъ: ві сіе гѳ талона чііат М аегів а^еЬаіпг, О, 

8І сіе тіпогіа Ь. азѳеа аасгатепіі потіпаЪап*. Мы приняли чтеніе Гушке. 

-) Для твердости ^пдісіі преторъ регулировалъ по свободному усмо- 

трѣнію владѣніе. Избранная преторомъ сторона получала вещь во времен¬ 

ную собственность и представляла поручителей въ томъ, что будетъ польво - 
ваться вещью во все время процесса, не умаляя ея цѣнности и возвратитъ ее 
СЪ произведеннымъ ею приплодомъ. 
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17 8і <]иа гез іа1І8 егаі, иі зіііе іпсоттосіо попРроззеі іп 
іиз айГеггі иеі айсіисі, иеіиі зі соіитпа аиі %тех аіісиіиз 
ресогіз еззеі, рагз аІЦиа іпйе витеЬаіиг; йеіпйе іп еат 
рагіет ^иа8І іп іоіат гет ргаезепіет йеЬаі иіпйісаііо. 
ііачие иеЫ ех иеі ипа оиіз аиісарга іп іиз аййи- 
сеЪаіиг, иеі.еішт рііиз іпйе зитеЬаіиг еі іп іиз асі&ге- 
Ъаіиг, ех паие иего еі соіитпа аікіиа рагз (ІеМп^еЬаіиг; 
вітііііег зі йе іипйо иеі Де аейіЬиз еіие йе Ьегейііаіе 
сопігоиегзіа егаі, рагз аіциа іпйе зитеЬаіиг еі іп іи8 
ай&геЬаіиг еі іп еат рагіет регіп(1ѳ аЦие іп іоіат гет 
ргаевепіет йеЬаі иіпйісаііо, иеіиі ех йтйо §1еЬа зите- 
Ьаіиг еі ех аейіЬиз іе^иіа, еі 8І Йе Ьегейііаіе сопігоиегвіа 
егаі, ае^ие | тез иеі геі рагз аіщиа іпде зитеЬаіиг *). 

[Роі. дерегдгіит] а). 

17 Если вещь была такова, что безъ неудобствъ нельзя 
было доставить ее въ судъ, напримѣръ, если это была ко¬ 
лонна зданія, стадо какого-либо скота, то брали часть 
спорнаго предмета и затѣмъ надъ принесеннымъ предме¬ 
томъ происходила мнимая борьба, какъ ѳсли-бы па лицо 
былъ весь предметъ Такимъ образомъ, изъ стада въ судъ 
приводили или одну овцу, или козу, или даже брали шерсть 
животнаго, которую приносили въ судъ. Отъ корабля и ко¬ 
лонны отламывали какую-либо часть. Рапнымъ образомъ, 
если споръ шелъ относительно земли, зданія или наслѣд¬ 
ства, то брали часть сего и приносили въ судъ и надъ этой 
частью происходила виндикація, какъ если бы на лицо 
былъ весь спорный предметъ; изъ земли, напримѣръ, брали 
глыбу ея, изъ дома—череиицу, а если споръ шелъ о наслѣд¬ 
ствѣ, то, равнымъ образомъ, брали изъ него вещь или ка¬ 
кую-либо часть его—; 

§ 17. Ср. Гее*, у. Ѵішіісіае. р. 376. ОеИ. 20,10. Сісего рго Миг. 12. — Геаі; 

ер. у, МегаЪгиш аЬасійі р. 148. 

*) Это чтеніе установилъ Гушке (V). Гефтеръ формулировалъ конецъ 
этого отрывка слѣдующимъ образомъ: гее аііцпа тоЬіІія іпсіе вптеЬаІпг еі; іп 
]пз асИѳгеЬаіиг ѵѳі зегѵиэ ех Гатіііа Дсйшсіі асШаееЪайн*. 

3) Тутъ въ рукописи недостаетъ двухъ листовъ, въ которыхъ, вѣроят¬ 

но, шла рѣчь объ исковой формулѣ рег іпШсів розігаіаіііопеіц и рег сопфс- 

ііодет. 
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17а і)-оЪзегиаЪапі | епігп аедиаіет тойит саріешЬ' 
іисНш соп\(Исепс1щх1в Ліет дио а<1 іиіісет саріепДит 
ргаезіо е88е <1е|Ьетг* а). сопіісеге аиіега сіепипііаге езі 
ргіеса Ііп^иа. 

18 І^ие Ъаес циісіет асііо ргоргіе сопйісііо иосаѣаіигі 
пат асіог 3) адиегвагіо йепипііаЬаі, иі ай іиДісет са- 
ріепДпт Діе ххх. аДезяеі; пипс иего поп ргоргіе сопДіс- 
Ііопет Дісітиз іп регѳопат асііопет, диа іпіепДітив 

17а •— наблюдали одинаковый способъ принятія судьи и на¬ 
значенія срока, когда имъ должно было являться для 
выбора судьи. Въ самомъ дѣлѣ сопйісеге значитъ на 
древнемъ языкѣ „торжественно объявлять" (=Дешшйагѳ), 

18 Такимъ образомъ, собственно этотъ искъ назывался 
кондикдіѳй, такъ какъ истецъ при этомъ обращался къ 
противнику съ торжественнымъ объявленіемъ 4), чтобы 
онъ черезъ 30 дней снова явился (передъ судомъ), съ 
цѣлью установленія диДісшт 5); нынѣ же, не въ собствен¬ 
номъ смыслѣ, мы называемъ кондикціею личный искъ, въ 

§ 17а. Ср. § 15. е* іЬі по*. 2 сопсіісеге) = § 15. I. Яе ас*. (4, 6). 

§ 18. Ср. 4, 5. 33. § 15. I. Яе ас*. (4, 6). Рев*, ер. ѵ. СопЯісііо. СопЯісѳге 
р. 64, 66. Сіе. рго <3пш*. 8. § 30. Иопа*. аЯ Тегеп*. РЬогт. 1, 2. у. 77. 

Зегѵ. аЯ Аеп. 3,117. 

*) По мнѣнію Гушке, тутъ слѣдуетъ вставить текстъ такого содержа¬ 

нія: Рег сопЯіс*іопеш *ап*шп а#еЪа*пг Яе Ыа геЪпѳ, цпаз поЬіа Яагі орог*ѳ*, 

4нат асііопет е*іат папе сопЯіс*іопет посатпз. Б* регіпсіе Гегѳ Ьос тоЯо 
а&еЪап*, Яѳ*гас*о *атеп ірзо ааегатѳп*о, ас 8і ѳасгатеп*о іп регвопат а&еге*пг. 

*) Студемундъне рѣшился пополнить этого мѣста ж пишетъ: чпаіет— 

саріепЯшп ^оЯісіо-Яіе XXX аЯ ^иЯісет саріепЯпт ргаѳв*о еѳве ЯеЪеЬап*. 

Мы приняли послѣднюю редакцію Гушке (V). 

*) Поленаарг читалъ: апс*ог. 

*) Келлеръ, Игеринъъ и Фойгтъ утверждаютъ, что такое объявленіе 
происходило беэъ участья магистрата (ех*га іпа). Бели это предположеніе 
справедливо, то значеніе формулы рег сопЯіс*іопет состояло въ томъ, что 
она сокращала число обязательныхъ явокъ сторонъ къ претору. 

5) Мѣсячный срокъ означалъ для отвѣтчика вмѣстѣ съ тѣмъ и отсроч¬ 

ку, которая ему должна быть дана, чтобы онъ могъ въ это время исполнить 
обязательство добровольно. Съ одной стороны было ясно, что истецъ дой¬ 

детъ до іиЯісішп, а съ другой магистратъ признавалъ исковое требованіе 
имѣющимъ всѣ основанія для того, чтобы быть предметомъ разбирательства 
въ іпЯісіит. Подъ вліяніемъ этихъ фактовъ отвѣтчикъ могъ рѣшиться, въ 
теченіе мѣсячнаго срока, на добровольное удовлетвореніе истца. 
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<1ап поЪіб орогіеге *); пиііа епіш Ъос іетроге ео потіпе 
(Іепипііаііо ЙІ. 

19 Наес аиіет Іе^іе асііо сопвіііиіа е8І рег Іедет 8і- 
Наш еі Саіригпіат, Іе^е циігіет 8і1іа сегіае ресипіае, 
Іе^е иего Саіригпіа сіе отпі сегіа ге а). 

20 ()иаге аиіет Ьаес асііо ёезійегаіа біі, сит сіе ео 
^ио<1 П0&І8 йагі орогіеі, роіиегітш аиі засгатепіо аиі 
рег ЫІСІ8 розіиіаііопет а§еге, иаИе диаегііиг 3). 

21 Рег ташів іпіесііопет *) ае^ие (сіе) Ьіз геЬив а§;е- 

которомъ утверждаемъ, что отвѣтчикъ.долженъ намъ дать 
что-либо въ собственность, ибо въ настоящее время по 
этому поводу не дѣлается никакого торжественнаго из¬ 
вѣщенія. 

19 Эта форма иска установлена закономъ Силія и Баль- 
пурнія: именно, закономъ Силія для взысканія по требова¬ 
ніямъ опредѣленной суммы денегъ, закономъ 
Кальпурнія — относительно всякаго опредѣлен¬ 
наго предмета. 

20 Возникаетъ, однако,важный вопросъ: чтб вызвало введе¬ 
ніе этого законнаго иска, если мы можемъ требовать пере¬ 
дачи собственности чего-либо посредствомъ сакраменталь¬ 
ной формы, или посредствомъ требованія особаго судьи. 

21 Равнымъ образомъ, посредствомъ наложенія руки вели 

§ 21. Ср. 8ѳгѵ. аа Аеп. 10, 419. Гг. Ѵаі. 6. іпйісаіі) ср. Се11. 20, 1. піпйісет) 
ср. § 46. йп. Гее*, ѵ. Ѵіийех р. 376. ВоеіЬ. ай Сіе. Тор. 2. § 10 р. 291 
Ваіі. Сеіі. 16,10. Сіе. ай йіѵ. 6, 6. § 3. Ьіѵ. 3, 44. 

*) Введеніемъ Іе^ів асііо рег сопйісііонега обязательства йаге были 
отняты у асііо рег васгатепіога, которая отнынѣ ограничивалась лишь сфе¬ 
рой вещныхъ правъ. 

а) По свидѣтельству Гая, который уже не помнилъ причинъ введенія 
этой формы иска, она была установлена двумя законами. Ьех 8Ша, проис¬ 
ходящая отъ 269 г. до Р. X., и Іех Саіригпіа, изданная 247 г. до Р. X. 

3) Ср. Ѵоіді, йав ѵайітопіпт. стр. 327 — 330. Вагоп. АЬЬапйІппдеп 
айв йет г(5т. Сіѵііргосевв/Вй. I. йіѳ Копйікііопеп. 1881. 

4) Ср. Ѵпдег въ ЯеіівсЪг. і. В. О. 1868. В. VII. р. 192. ІЬегіпд. (Зеіві 
й. гот. В. 1. р. 152 слѣд. 
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Ъаіиг бе ^иіЬи8 иі і(а а^егеіиг, Іе^е аіщиа г) саиіліт 
еві, иеіиі іибісаіі Іе^е хн іаЬиІагит: циае асііо іаіів 
егаі. циі а^еЬаі, зіс бісеЪаі: дѵоБ тѵ міні іѵбісатѵз 

51ѴЕ БАМКАТѴ5 Е5 ЗЕЗТЕКТІѴМ X МІЫА (еацѵе) дУАИБО 

ОРОПТЕТ *) КОК ЗОЬѴІЗТІ, ОВ ЕАМ КЕМ ЕОО ТІВІ ЗЕЗТЕК- 

тіѵм х міыѵм іѵбісаті макѵдг 3) ікісю, еі бітиі аіі- 
циаш рагіеш согрогіз еіиз ргеІіепбеЪаІ; пес ІісеЬаІ; іибі- 
саіо тапиш зіЬі береііеге еі рго ве Іеде а^еге, веб иіп- 

споръ о тѣхъ вещахъ, при которыхъ такое производство 
постановилъ какой-нибудь законъ, какъ напримѣръ, по за- 
кону XII таблицъ это имѣло мѣсто относительно осужден¬ 
наго судебнымъ рѣшеніемъ. Производство было слѣдующее: 
Истецъ говорилъ: „такъ какъ тебя присудили, или обязали 
датъ мнѣ десять тысячъ сестерцій, и такъ какъ ты ихъ, 

какъ слѣдовало, не уплатилъ, то я вслѣдствіе этою по пово¬ 

ду десяти тысячъ сестерцій, налагаю на тебя, осужденнаго 
руку“ и при этомъ онъ бралъ его за какую-либо часть тѣ¬ 
ла 4). Осужденный, по закону, не въ правѣ былъ сбросить 
съ себя руку и возражать съ помощью исковой формулы, 
но могъ представить заступника, который замѣщалъ дол- 

’) Прежде читали: Ачпіііа, но лучше, кажется, аіщиа (Соеасііеп) — 
въ виду § 28 этой книги, гдѣ Гай говоритъ объ аіічиа 1е&е по поводу рі^погів 
саріо. 

3) Снимокъ съ рукописи (ародгарЬпв), сдѣланный Студемундомъ, 
содержитъ тутъ 4 буквы: ч д о с, на основаніи которыхъ издатели Гаевыхъ 
Институцій установили слѣдующія чтенія. 1. Тешет предлагалъ: циае доіо 
таіо. 2. Моммзенъ читаетъ: чпаѳ а(1 Ьос (ад Ьос иэлишнее прибавленіе). 
3. Поленааръ держится чтенія: чвапдо сапаат. 4. Крюгеръ и Студемундъ 
защищаютъ слово: чпапдо (древняя форма = чиапсіо). Ср. Кагіоюа, гот. 
Сіѵііргос. р. 167. поі 1. 5. Тушке (йЬег діе КпШіасЪе СопспгѳогсІшш& въ 
ХеіівсЬг. Г. В. О. IX р. 356 (1870) читаетъ: (еачпе) циапдо орогіеі. Послѣдняя 
редакція вошла въ составъ нашего изданія. 

8) Гефіяеръ, а за нимъ Тушке пишутъ: тапшц. Другіе тапіів. Въ 
пользу чтенія таппт говоритъ § 24, гдѣ мы читаемъ: е§о ііЪі тапит іоіісіо. 

4) Съ этого момента должникъ становился аддісіпз, асЦпдісаіив, если 
только не представилъ заступника (ѵіпдех). 
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йісет *) йаѣаі ^иі рго зесаизат а^еге зоІеЬаІ: (аі) диі иіп- 
Йісет поп йаЫ, Йотит йисеЬаІиг аЬ асіоге еі иіпсіеЬаІиг2). 

22 Розіеа циаейат Іе^ез ех аШз циіЬизйат саизіз | 
рго іийісаіо шапиз іпіесілопет іп циозйат йейегипі, зі- 
сиі Іех РиЫШа 3) іп еит рго ^ио зропзог йерепйізвеі, зі 
іп зех тепзіЬиз ргохітіз ^иаш рго ео йерепзит еззеі, 
поп зо1иІ8зе( зропзогі ресипіат; Нега Іех Гигіа йе зроп- 
зи4) айиегзаз еиш ^иі а зропзогеріиз 4аат иігііет раг- 
іет ехе^іззеі; еі; йепцие сопріигез аііае Іе^ез іп шиіііз 
саизіз іаіет асііопет йейегипі. 

жника и открывалъ процессъ. Тотъ, кто не представлялъ 
заступника, отводился домой истцомъ, который связывалъ 
и сковывалъ должника. 

22 Впослѣдствіи нѣкоторые законы, въ извѣстныхъ случа¬ 
яхъ, предоставляли для взысканія долговъ по$ судебнымъ 
рѣшеніямъ, наложеніе руки на нѣкоторыхъ лицъ. По зако¬ 
ну РнЫіІіа наложеніе руки принадлежало спонсору по¬ 
ручителю противъ должника, за котораго онъ заплатилъ 
долгъ, если сдѣланная уплата не была возмѣщена въ про¬ 
долженіе шести мѣсяцевъ. Равнымъ образомъ законъ 
Фурія де зропзи допускалъ наложеніе руки на кредитора, 
который взыскивалъ съ поручителя болѣе, чѣмъ слѣдова¬ 
ло съ него по закону, и, наконецъ, множество другихъ за¬ 
коновъ, во многихъ случаяхъ, ввели судопроизводство по¬ 
средствомъ самовольной расправы. 

§ 22. Ср. Іех Ьпсегіпогнт іп ЕрЬет. агсЬаео]. Ѵоі. II р. 205. рго ішіісаію) ср. 
ІЛр. Ь. 7. § 13. Г), де расііз (2; 14) пЪі Іе&епдшп: пе іпдісаіі ргопе іидісаіо 
ѵе1а4 дерепві гаесит а^аіиг. іех РаЫ.) ср. 3,127. Іех Гаг.) ср. 3, 121 веч. 

*} Такой ѵіпдѳх являлся представителемъ родовыхъ и семейныхъ 
увъ, свявывавишхъ римскихъ гражданъ. Этотъ ѵіпдех могъ устранить та- 
пшп іп^сѳге захватившаго посредствомъ таппт дереііеге. Мапшп дереИеге 
есть упраздненіе предъидущей таппв і^есііо. Должникъ дѣлается свобо¬ 
днымъ и его не могутъ потребовать снова по тому же самому»"дѣлу. 

3) Неисправность должника въ уплатѣ вела къ расправѣ надъ его 
личностью. Законъ XII таблицъ опредѣляетъ содержаніе такого должника 
въ домѣ кредитора. Черевъ 60 дней, если друвья не уплачивали долга, дол¬ 
жникъ продавался въ качествѣ раба иностранцу ва Тибромъ. 

3) Законъ, изданный 383 г. (?) (а. а. с.), но предложенію трибуна Пу- 
блилія Филона. 

4) Законъ, изд. 409 г. (?) (а. н. с.), по предложенію Луція Камилла. 
Хронологія обоихъ законовъ въ высшей степени неясна. 
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23 8е<1 аііае Іе^ез ех ^иіЪизйат саизіз *) сопвіііиегипі 
циазйат асііопез рег ташіз іпіесііопет, зей ригат, ій 
езі поп рго іийісаіо 2): ѵеіиіі 1е# (Ригіа) іезіатепіагіа 3) 
айиег$гг$ епт диі Іе&аіогит потіпе тогіізие саиза ріиз 
м аззіЬиз серіззеі, сат еа 1е§е поп еззеі ехсеріиз, иі еі 
ріиз сареге Іісегеі; ііега Іех Магсіа *) айиегзиз іаепега- 
іогез, иі зі изигаз ехе^іззепі, йе Ьіз геййепйіз рѳг та- 
пиз іпіесііопеш сиш еіз а&еЬаІиг. 

24 Ех ^иіЬи8 Іе^іЬиз еі зі ^иае аііае зітііез евзепі, 
сиш а^еѣаіиг, тапит зіЬі йереііеге еі рго зе Іе^е а^е- 
ге (гео ІгсеЪаі) в): пат еі асіог іп ірза Іе^із асііопе поп 

23 Другіе законы для многихъ случаевъ установили ис¬ 
ковыя формулы черезъ наложеніе руки, но безусловно 
(безъ посредства ѵіпйех’а), причемъ отвѣтчикъ не при¬ 
равнивался лицу, осужденному судебнымъ рѣшеніемъ; за¬ 
конъ Фурія, напримѣръ, о наслѣдствѣ давалъ ташіз іщес- 
ііопет противъ тѣхъ лицъ, которыя получили въ качествѣ 
отказа или по случаю смерти свыше 1000 ассовъ, хотя 
этимъ закономъ они и не лишены права получить больше; 
равнымъ образомъ, по закону Марція ташіз іщесііо дана 
была должнику противъ ростовщиковъ для взысканія по¬ 
лученныхъ процентовъ. 

24 На основаніи этихъ и имъ подобныхъ законовъ отвѣт¬ 
чикъ могъ сбрасывать съ себя руку и лично защищаться 
всякій разъ, когда наступало судебное разбирательство; 
истецъ въ торжественной формулѣ иска не прибавлялъ 

§23. Ср. Ріаиіі Рег в. 1,2,10—22. Іех Гигіа) ср. 2, 225. Іех ‘Магсіа) ср. 
Ь. 3. Т>. Де аіеаі. (11, 5). 

») Тушке: вед еі аііае Іе^ев іи юпШв сапвів, ех цпіЪив <Шае випі аеііо- 
пев, сопвіііпегппі. Мы приняли редакцію Дюбоа, какъ краткую и ясную. 

*) Такимъ образомъ, было два вида этой формы процесса: Іе^ів асііо 
рег таппв іпіесііопеш рго ^йісаіоу гдѣ должникъ могъ защищать себя только 
посредствомъ заступника (ѵіпбех) и 1. а. р. т. іп. рига, съ защитою отвѣт¬ 
чика или должника безъ посредства виндекса. Въ первой формулѣ иска сто¬ 
яли слова „рго щдісаіо^, которыя выбрасывались ивъ формулы 1. а. р. ш. і 
рига, 

з) Ср. П. § 225. 
*) а. и. 402. 
6) Тушке прибавляетъ: гео ІісеЬаі. 
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айісіеЬаі Ьос иегЬиш рко іѵшсато, вей потіпаіа саиза 
ех ^иа а^еЪаі, Ца ёісеЬаІ: ов еам кем есо тіві малѵм 

шісю; сит Ы ^иіЬив рго іисіісаіо асііо Йаіа егаі, поті- 
паіа саива ех ^иа а&еЪапІ, ііа тГегеЪаЫ: ов еам кем 
еоо тіві рко іѵшсато маіяѵм шісю: пес те ргаеіегіі 
іп іогта 1е§ів Гигіае іевіатепіагіае рко іѵшсато иѳг- 
Ьит іпвегі, сит іп ірза Іе^е поп віі; ^ио<1 иіёеіиг | 
пиііа гаііопе Гасіига. 

25 8е<1 ровіеа Іеде Ѵаіііа *), ехсеріо ішіісаіо еі ео рго 
^ио сіерепвит еві, сеіегів ошпіЬив сит циіЬив рег та- 
пив іпіесііопет а^еЪаіиг, регтіввит еві віЬі тапит сіе- 
реііеге еі рго ве а^еге: ііадие іийісаіив еі ів рго чио йе- 

словъ: рго зийісаІО) но, назвавъ основаніе, по которому 
вчиналъ искъ, говорилъ: „по поводу этого предмета я на 
тебя налагаю руку*, между тѣмъ какъ тѣ, которымъ пре¬ 

доставлена формула рго ,)и<Нса1о, назвавъ основаніе зако¬ 
на, произносили слова: „по поводу этого предмета я на те- 

бя} какъ осужденнаго судебнымъ рѣшеніемъ, налагаю рукуи. 
Отъ меня не ускользнуло, что въ торжественной формулѣ 
закона Фурія о наслѣдствѣ стояли слова „рго ^исіісаіо*1, 

хотя въ самомъ законѣ ихъ нѣтъ. Это, повидимому, сдѣлано 
безъ всякаго основанія. 

25 Но впослѣдствіи закономъ Валлія предоставлено, за ис¬ 
ключеніемъ присужденнаго судебнымъ рѣшеніемъ п неис¬ 
правнаго должника, за котораго поручитель уплатилъ 
деньги, всѣмъ прочимъ лицамъ, противъ которыхъ предъ¬ 
являютъ искъ посредствомъ формы наложенія руки, сбра¬ 
сывать ее съ себя и защищаться лично. Такимъ образомъ, 
и послѣ изданія этого закона присужденный судебнымъ 

§ 25. Ср. НизсШе, б. ЕѳсЬі а. Кехшп. р. 145. ішіісаішп воіиі) ср. § 102. иіпйі- 

сет) Ср. Іех соіоп. Оѳпеі;. Іиі. с. 61. 

*) Бэкингъ и Гушке читали прежде: Іе&е Уаіегіа; другіе Ачиіііа, ѴіШа, 

ѴеПеіа, Ѵаі&іа, Ѵагіа. Студемундъ: Ѵаіііа. Законъ этотъ, вѣроятно, VII 

столѣтія, воэвелъ устраненіе виндекса на степень общаго правила, иэъ кото¬ 

раго были оставлены два исключенія. Виндексъ былъ необходимъ для эащи- 

ты въ формѣ исполнительнаго судопроизводства и въ случаѣ, предусмотрѣн¬ 

номъ въ Іех РпЫіІіа. 
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репзшп ев*, еііат ров* Ьапс Іе&ет иіпйісет йаге йеЬе- 

Ъапі, еі піві ёагепі, ёотит ёисеЬапІиг. ів*а^ие ^иат<1ш 
Іе&із аейопев іп изи егапі, зетрег і*а оѣзегиаЬапІиг; ипйе 
позігіз ІетрогіЬиз із сит дио іийісаіі Йерепзіие а^ііиг, 
іибісаіит зоіиі заіізйаге со^ііиг. 

26 Рег рі^погіз саріопега Іе^е а^еЬаіиг ёе чиіЬизёат 
геЫіз тогіЬиз, {Ле ^иіЬтйат геЬиз) 1е#е. 

27 Іпігоёисіа ев* тогіЬиз геі тііііагіз: пат еі ргоріег 
зіірепёіит ИсеЬаІ тііііі&мз аЬ ео ^иі іА гіз сШгіЪие- 

Ьа* х), піві ёагеі;, рі^пиз сареге (ёісеЬаіиг аиіет еа ре- 

сипіа ^иае зіірепёіг потіпе ёаЬаіиг, аез тііііаге). ііет 

рѣшеніемъ и должникъ, за котораго поручитель уплатилъ 
деньги, должны были представлять заступника и, если не 
давали такого обезпеченія, отводились въ домъ истца. 
Это соблюдалось именно такъ въ теченіе всего времени, 
пока были въ употребленіи торжественныя исковыя фор¬ 
мулы. Вотъ почему въ настоящее время тотъ, противъ кого 
вчинаютъ искъ для взысканія того, чтб было присуждено 
или для взысканія уплаченныхъ за поручителя денегъ 
долженъ представить обезпеченіе въ размѣрѣ всей суммы 
возможнаго удовлетворенія. 

26 Посредствомъ задержанія имущества должника предъ¬ 
являлся искъ о нѣкоторыхъ дѣлахъ по обычному праву, 
о другихъ по закону. 

27 Обычаями введена была формула иска для претензій 
солдатъ. Въ обезпеченіе жалованья солдатамъ позволялось 
взыскивать залогъ съ того лица, которое обязано упла¬ 
тить, въ случаѣ если трибунъ, навѣдывающій кассою, не 
выдавалъ такового (всѣ деньги, которыя давались солда¬ 
тамъ въ качествѣ жалованья назывались технически аез 

§ 26. Ср. ОеП. 7, 10. Біопуа. 6, 29. 
§ 27. Ср. Оеіі. 1. е. Ріапі Роеп. 5, 5, 6. 7. Апіпі. 3, 5, 53 ѳеч. Рее*, у. УесІі&а1. 

р. 371. Аегагіі ігіЬипі. р. 2. Ечиеаіге аез. р. 81. Рагагішп аев. р. 221. 
Ногйіагіит аев. р. 102. Уагго Яе Ь. Ь. 5, 36. § 181. Сіе. <1е гер. 2, 20. 
ІЛѵ. 1, 43. Біопуа. 9, 25. 

*) Гешенъ: чиі ІгіЬпеЬаі. Гефтерѵ. цпі аез ІгіЪпсЬаІ. Ляхпанъ и 8а 
нимъ прежде Гушке: чт і<1 На ігіЪисге ОеЪеЪаС 
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ргоріег еаш ресипіат Іісеѣаі рі^пиз сареге ех диа 
щиив ііз етепйиз егаі; цше ресипіа йісеЬаІиг аев 
едиевіге: ііет ргоріег еат ресипіат ех ^иа Ьогйеит 
е^иІ8 егаі сопрагапйит; циае ресипіа ЙісеЬаІиг аез Ьог- 
Йіагіит. 

28 Ье#е аиіет іпігойисіа езі рі§погіз саріо иеіиі Іе^е 
хп ІаЬиІагит асіиегзиз еит диі Ьовііат етіззеі пес 
ргеііит геййегеі; ііет асіиегзиз еит диі тегсейет поп 
геййегеі рго ео іигаепіо циой чиіз ійео Іосаззеі, ш іпйе 
ресипіат ассеріат іп йарет, ій езі іп засгійсіит іпреп- 
Йегеі; | ііет Іе&е сепзогіа г) йаіа езі рі^погіз саріо 
риЫісапіз иесіі^аііит риЫісогит рориіі Котапі ай- 
иегзиз еоз циі аіідиа Іе^е иесіі&аііа йеЬегѳпІ. 

тііііаге). Дозволялось также брать залогъ въ обезпеченіе 
тѣхъ денегъ, на которыя должно купить лошадь. Эти день¬ 
ги назывались аез ециѳзіге (= деньги на покупку и снаря¬ 
женіе). Точно также* позволялось задерживать вещи въ 
обезпеченіе тѣхъ денегъ, на которыя должно было купить 
ячмень лошадямъ. Эти деньги назывались аез Ьогйіагішп 
(—деньги на содержаніе коня или лошадиный кормъ). 

28 Законъ XII таблицъ назначилъ тотъ же порядокъ для 
взысканія покупной суммы за жертвенное животное; рав¬ 
нымъ образомъ введено взятіе въ залогъ противъ того, кто 
не представитъ наемной платы за то вьючное животное, 
которое кто-либо отдалъ въ наймы, съ цѣлью полученныя 
затѣмъ деньги обратить на жертвенный пиръ; затѣмъ цен¬ 
зорскимъ закономъ предоставлено эту форму иска откуп¬ 
щикамъ государственныхъ податей римскаго народа про¬ 
тивъ лицъ* обязанныхъ по какому-нб. закону платить подати. 

§ 28. іп дареш) (Саѣо 131. 132. Гев*. ер. ѵ. Бара р. 68. Зегѵ. ад Аеп. 3, 136). 

ср. НизсЬке, 'дав Вот. ЛаЬг. р. 251. 358. рпЫісапів) ср. Сіе. Ѵегг. 3, 11. 

§ 27. Ь. 2 § 20. Б. де ѵі Ъоп. гарі. ^47, 8). Ьех а^гаг. ѵ. 19. 20. С. I. 

Ь. I. р. 80. 

*) Тешены Ріаеіогіа. Кленце: чдочііе ТЬогіа. Моммзенъ (ЭіадІгесЫіѲ 
Ѵоп Заірепза. 474) и 8а нимъ Бэкингъ читали: 1е»е ргаедіаіюгіа. Дирксенъ 
(УегапсЬе гпг Кгііік. р. 132) предлагаетъ: сепзогіа, съ чѣмъ Тушке и Студв- 

мундъ согласились. 
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29 Ех отпіЬиз аиіет І8Й8 саивіз сегѣіѳ иегЬіа рі^пиз 
саріеЬаіиг, еі оЬ ісі ріегіздие ріасеѣаі Ьапс ^ио^ие ас- 
Йопет 1е#із асйопет еаве; ^иіЪи&<іат аиіет рІасеЪаі, 
(Іедіз аеііопет поп евве,) *) ргітит циоё рі^погіз саріо 
ехіга іиз рега^еЪаіиг, ій езі поп арий ргаеіогет, ріе- 
гитфіе ейат аЬзепіе асіиегзагіо, сит аііоциіп сеіегіз 
асйопіЬиз поп аШег ий (дт$) роззеі2) ^иат арий ргае- 
Іогет ргаевепіе аёиегзагіо; ргаеіегеа ^ио<1 пеіазіо ^ио- 
^ие Не, і(1 езі; ^ио поп ІісеЬаІ 1е§е а§еге, рідпиз сарі 
роіѳгаі. 

30 8е<1 ізіае отпез Іе^із асйопез раиіайт іп осішт 
иепегипі3). пшоие ехпітіа зиЬШііаІе иеіегит диі іипс 

29 Во всѣхъ этихъ случаяхъ предъявлялся упомянутый за¬ 
конный искъ при соблюденіи извѣстныхъ формальностей 
и потому большинствомъ принято, что и этотъ искъ есть 
торжественная форма судопроизводства. Однако, по мнѣ¬ 
нію нѣкоторыхъ юристовъ, это не 1е§із асйо—во первыхъ 
потому, что захватъ вещи совершался не въ присутствіи 
претора и въ большинствѣ случаевъ даже въ отсутствіи 
противника, между тѣмъ какъ при прочихъ искахъ можно 
было совершать задержаніе только въ присутствіи претора 
и при наличности противника; во вторыхъ потому, что за¬ 
хватъ могъ быть совершенъ и въ неприсутственные дни, 
т. е. тогда, когда по религіознымъ причинамъ нельзя было 
производить судебныхъ разбирательствъ. 

30 Но всѣ эти судопроизводственныя формы мало по малу 
вышли изъ употребленія, такъ какъ вслѣдствіе излишней 
мелочности тогдашнихъ юристовъ, которые считались твор- 

§ 29. Ср. Уагго сіе Ь. Ь. 6, 4. 7. §§ 30. 63. ОѵіС. Газі. 1, 47. Маогоѣ. За*. 1,16. 

§30. Ср. 1,184. 4,11. СеНЛб, 10. 

*) Здѣсь, очевидно, недостаетъ чего-ниб. Поэтому послѣ аніет вклю¬ 

чаютъ или поп, или сопіга, или соЫгагіит, или Каий. Гушке предлагаетъ: 

Іедіа асііопеш поп евве. Студемундъ читаетъ: чиіЪпасІат апіет сопіга рІасеЬаІ. 
2) Другіе читаютъ: поп аііѣег 
3) Система 1е§іа асііопшп отличалась а) чрезвычайною строгостью, 

такъ какъ всѣ законныя дѣйствія строго согласовались съ законами, и при 
малѣйшемъ отступленіи отъ нихъ всякое дѣло считалось недѣйствитель¬ 

нымъ. Только къ требованіямъ, основаннымъ на ѳігісішп зов, примѣнялись 



IV, 31]. 393 

іога сопсіісіепті, ео гее реічіисіа еві, іі пеі цаі тіпітат 
еггаззеі, йіет регсіегеі; ііадие рег Іе^ет ^еЬиІіат *) еі 
(Іиаз Іиііаз а) зиЫаке випі ізіаѳ Іе^ів асііопез ейѳсіит- 
цие еві, иі рег сопсеріа иегЬа, ій ев* рег Гогтиіав 1Ш- 
^агетив 3). 

31 Тапіит ех (ІиаЬив саивіз регтізвит еві Іе^е а^еге: 
(Іатпі іпГесІі еі зі сепіитиігаіе ішіісіиш іиіигит | езЦ 

права, дѣло было доведено до того, что малѣйшее уклоне¬ 
ніе отъ предписанныхъ формъ и обрядовъ влекло за собою 
проигрышъ тяжбы; поэтому закономъ Эбуція и двумя зако¬ 
нами Юлія отмѣнены эти торжественные иски и введено 
судопроизводство посредствомъ формулъ. 

31 Только въ двухъ случаяхъ дозволено было примѣнять 
законные иски, именно въ случаѣ вреда, который грозитъ 
сосѣднему строенію, т. е. угрожающей опасности и въ томъ 
случаѣ, когда центумвиральная коллегія рѣшаетъ дѣло. 

§31. Ср. §95. Оеіі. 16,10. Сіе. рго Саес. 33. § 97. 

торжественныя исковыя формулы, и поэтому не доиуекалисьпрѳторскіе иски. 

Ъ) При производствѣ рег 1е$І8 аейопев не имѣла мѣста защита оре ехсер- 

ііопіэ, и обыкновенно рѣшалъ преторъ іп ргаезибіеіо вопросы, касающіеся 
сдѣланныхъ отвѣтчикомъ возраженій, с) Только римскіе граждане могли 
1е$е адеге, для иностранцевъ необходимо геспрегайо. б) Всѣ послѣдствія, 

возникающія ивъ Шіѳ контестаціи, имѣли силу только въ округѣ Рима, такъ 
какъ власть народныхъ трибуновъ простиралась на этотъ округъ, е) Соп- 

бепшайо не есть безусловно денежная, такъ какъ весьма часто отыскива¬ 

ется самъ предметъ спора. Г) Строгое проведеніе принципа консомаціи въ 
силу разъ па всегда предписанныхъ формъ и обрядовъ. &) Представитель¬ 

ство сторонъ не допускалось: пѳшо аііепо потіпе Іе&е а#еге роіеаі. 

!) Законъ изд. около 200 г. до Р. X. 

3) Два закона Цезаря или Августа (можетъ быть Іе^ев щбіеіагіае). 

3) Упомянутые законы не отмѣнили просто процессъ рѳг1е$ів аейопѳа 
и не поставили на его мѣсто формулярнаго процесса. Они, лучше окавать, 
только утвердили его въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ уже существовала фактически 
формулярная система, т. е. гдѣ магистратская формула составляла, рядомъ 
со старой Шіз сопіеаіайо, основаніе для рѣшенія судьи; этотъ новый про¬ 

цессъ былъ выдвинутъ на первый планъ, а стоящіе рядомъ окаменѣлые остат¬ 

ки стараго процесса рег Іе^ів аей отброшены. Подробное изложеніе судо¬ 

производства по формуламъ со всѣми относящимпся къ нему институтами 
см. у Кеікг'а, бег гбга. Сіѵіірг. и біе Асйопеп. §§ 23 и слѣд. ВеіТтапп^НоІІюед, 

бег гот. Сіѵііргос. В. II. ВеШг, біе Асйопеп. I и II. 
Инст. Гая. 26 
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вапедие сит ад сепіитиігов Шп\ апіе Іе^е а^ііиі- васга- 
тепіо арий ргаеіогет игЬапит иеі реге^гіпит- ргоріег 
датпит иего :) іпГесІі пето ииіі Іе^е а^еге, вед роііпв 
вііриіаііопе диае іп едісіо ргоровііа евѣ а), оЫі^аІ адиег- 
загіит виит, ійдие 3) еі соттодіив іиз еі ріепіиз еві. 
рег рі&погів саріопет *)_ 

аррагеі. 

Въ саиоиъ дѣлѣ, когда стороны обращаются къ суду 
центумвировъ, то предварительно совершается сакрамен¬ 
тальная формула передъ городскимъ нлн иностраннымъ 
преторомъ. Но по поводу угрожающей опасности никто 
не желаетъ предъявлять иска посредствомъ торжествен¬ 
ной формулы, а скорѣе обязываетъ своего противника въ 
силу стииуяяціи, предъявленной въ эдиктѣ. Это право 
гораздо удобнѣе и совершеннѣе. Посредствомъ задержанія 
вещи__ явствуетъ. 

*) Геншер» читаетъ: ргаеіогет рго рагіе. Гушке предлагаетъ: рго те 
йатпі ѵего; правильнѣе казалось намъ читать: арий ргаеіогет пгЬ. ѵеі реге^гі- 

шга; ргоріег йатпит ѵего еіс. 

*) По преторскому праву, на мѣсто процесса рег Іедіа асі. былъ вве¬ 

денъ не формулярный процессъ, а процессъ ехіга огйіпеш, въ которомъ при 
помощи преторскаго авторитета установлялось обезпеченіе посредствомъ 
стимуляціи (обѣщаніе возмѣщенія убытковъ). 

3) Дюбоа: і^пе еЪ 
4) Ср. примѣчаніе Гушке (V): Іп Ьас ра§., чиае отиіпо 1е&і поп роіиіі, 

Оаіпѳ йіхіззе ѵійеіиг, рег рі$погіз циочие саріопет ^иае аи Іе&із асііо еазеі, 

йиЬііаЪаіиг § 29) іп Ьіз саизів, цііае ай іиз засгит регііпегепі (§ 28), асііопет 
впЫаіат ^иійет ріегівцие поп ѵійегі (аіѵе чиой іп Іе^е АеЪиііа еі йиаЪиа Іпіііа 
ехсеріит егаі 8. (}. 8. 8. Е. <}. (V.) I. N. 8. К. Е. Н. Ь. К.Е. (Уаіег. РгоЬ. 3) 

віѵе чпой еае Іе^із асііопеа $епега1ііег зизіиіегапі, еі Ьаес ап Іедіз асііо еззе, 

ЧпаегеЬаіиг); вей еі іп Ьіз сапвів воіеге Іютіпев іапіпт апі сіѵііі ѵеіиі ѵепйііі ѵеі 
Іосаіі аиі ргаеіогіа йшпиіа иіі, чиае ай Іе^із асііопет ехргевва евзеі. Еіпзтойі 
ѵего Гогтиіав еііат песеззагіо ргаеіогет розі зпЫаіаз Іе^із асііопез іп Ьіз сап- 

зіз йейівзе, іп яиіЬпв апіщиіогез 1е<*ез поп оЫі&аііопет (ѵеіиі Ьіз ѵегЬіз: йаге 
йеЬеіо, йатпав езіо) вей Іе^із іапіит асііопет сопвіііпегапі (ех. %ѵ. §§ 22.24)* 

і^ие еат гет Ьіс ехровиіі, спіиз сааза ай ехріісапйпт Іе^ів асііоппт іив § 10. 

йі^геззиз егаі. 
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32 Сопіга іп еа йогтг^а циае риЫісапо ргоропііиг; іа- 
1І8 еві йсііо *), иі ^иап^а ресипіа оііт, 8І рі^пиз саріит 
е88еі, И ріриз із а ^ио саріит егаі, Іиеге йеЪегеі, іап- 
іат ресипіат сопйетпеіиг. 

33 №і11а аиіет іогтиіа ай сбпйісііопів йсііопет ехргі- 
тііиг: зіие епіт ресипіат віие гет аіциат сегіат йе- 
Ьііат поЫз реіатиз, еат ірзат йагі поЬіз орогіеге іп- 
іепйітиз; пес иііат айіип^ітиз сепйісііопіз йсііопет; 
іицие вітиі іпіеііе^ітив еав Гогтиіав ^иіЬи8 ресипіат 
аиі гет аіідиат поЬіз Йагі орогіеге іпіепйітив, виа иі 
ас роіевіаіе иаіеге 2); еіивйет паіигае випі асііопев 

32 Кромѣ того въ формулѣ, установленной для откупщика, 
содержится такого рода фикція, чтобы присудить отвѣтчи¬ 
ка въ уплатѣ такой же суммы денегъ, какую долженъ 
былъ бы прежде въ случаѣ взятія залога уплатить тотъ, 

отъ кого ъзятъ залогъ. 

33 Никакая, однако, формула пѳ составляется по сообра¬ 
жаемой кондикціи; будемъ ли мы требовать сумму денегъ 
или какую-либо опредѣленную слѣдуемую намъ вещь, мы 
утверждаемъ, что эта самая вещь должна быть намъ 
дана, и не основываемъ нашей личной претензіи на фик¬ 
ціи. Ясно; что тѣ формулы, въ которыхъ мы утвержда¬ 
емъ, что намъ должны дать деньги или какую-либо 
вещь, имѣютъ сами по себѣ значеніе. Такимъ же свой- 

§ 32. Ср. §§ 10. 28. 

§ 33. Ср. вирга §§ 18. 19. * ■ 

*) Преторы и юристы находили способы ввести въ право многій 
нововведенія еще при посредствѣ стараго судопроизводства. Сюда относи¬ 

лось искуственное распространеніе судебныхъ исковыхъ формулъ стараго 
процесса посредствомъ фикціи на новые случаи — способъ, о которомъ по¬ 

дробныхъ свѣдѣній мы не имѣемъ. Примѣръ формулы съ фикціей обнимаетъ 
§ 32., причемъ преторъ поручалъ судьѣ разрѣшить дѣло такъ, какъ бы рі- 

епогіѳ саріо была дѣйствительно совершена. 
а) Это была форма отвлеченнаго долгового иска, который въ актѣ 

торжественнаго формулированія тяжбы (НПа соіЦе&Шіо) не позволялъ распо¬ 

знавать конкретнаго основанія долга. Ср. Вагощ А ЬЬапДІип^еп аиэ Яет гот. 

Сіуііргосеэв. В. 1. сііе Копйікііопеп. (1881). 
26* 
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соштойай, ййисіае, пе§оІіогит ^езіогит еі аііае іппи- 
тегаЬіІез. 

34 НаЪети$ айЛис аііегіиз ^епегіз йсііопез т диіЪиз- 
Йат іогтиііз, иеіиі сит із чиі ех ейісіо ѣопогит роззез- 
зіолёт реіігі, Ясіо зе Ьегейе а^іі ‘). сит еиіт ргае- 
Іогіо іиге, зей поп Іе^іііто зиссейаі іп Іосит йе- 
Лтсіі, поп Ьа&еі Йігесйіз асііопез, еі педие ій диой йе- 
йтсіі Йіі4, роіезі іпіепйеге зиит еззе, пецав ій сріой еі 
йеЪеЪаІиг, роіезі; іпіепйеге (<іагі) зіЬі орогіеге; ііачие 
йсіо зе Ьѳгейе іпіепйіі иеіиі Ьосіпойо-лѵпехезто. зі аѵ- 

ьѵз аоекіѵз (ій ез* зі ірзеасіог): іѵсю птюнеке&шет, тѵм 

ствомъ отличаются иски о безвозмездно ссуженной вещи, 
искъ фидуціарный, искъ по поводу веденія чужихъ дѣлъ 
безъ полномочія и другіе безчисленные иски. 

34 Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ формулахъ находятся фик¬ 
ціи другого рода, напримѣръ, когда тотъ, кто на основаніи 
эдикта потребовалъ владѣнія наслѣдствомъ, дѣйствовалъ 
какъ наслѣдникъ, а такъ какъ этотъ послѣдній вступаетъ 
въ мѣсто покойника по нреторокому, а не по цивильному 
нраву, то онъ не имѣетъ прямыхъ исковъ и не въчіравѣ 
утверждать, что ему принадлежитъ то, что принадлежало 
покойному; равнымъ образомъ онъ не можетъ утверждать, 

что ему должны дать то, что слѣдовало дать покойнику. 
Такимъ образомъ, какъ фиктивный наслѣдникъ, онъ предъ¬ 
являетъ свои претензіи слѣдующимъ -образомъ: ^Та¬ 

кой-то назначается судьею. Если бы въ томъ случаѣ, 
что Лвлъ Агеріи, т. е. самъ истецъ, бѵиСъ бы наслѣд- 

§ 34. Ср. 3, 32, 81. 4, 111. іийех езіо) ср. §§ 36. 37. 47. 136. 46. Ѵегг. II. 2, 

12. § 31. Еех ЕиЬг. с. 20. 

*) Преторскій наслѣдникъ или владѣлецъ наслѣдственнымъ имуще¬ 

ствомъ разсматривался совершенно такъ же, какъ дѣйствительный наслѣд¬ 

никъ, выступая истцомъ и отвѣтчикомъ по всѣмъ искамъ. Эти иски примѣ¬ 

нялись къ положенію „владѣльца** посредствомъ фикціи. 
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51 РѴКОТ'ЛГ, БЕ <ЗѴО АОІТѴК, ЕХ ІѴКЁ (ЗѴІКІТІѴМ ЫѴ* 

Е53Е ороптЕккг\ в* оего йе йебЛо адаЫг, ргаерозііа зіті- 
1і /ісгіопв іпіепііо ііа зиЪіеііиг: тѵм зі ракемт кгѵмекіѵм 

NЕ^I^IVМ АѴЬО (лсЕШо) 5Е8ТЕКТІѴМ X МІЫА РАКЕ 

ОРОКТЕКЕ. 

35 бшііІИег еі. Ьопогит ешріог йсіо ве Ьегейе а^іі; вей 
іпіегйііт еі аііо тосіо а$еге зоіеі: | пат ех регвопа еіиз 
сиіиз Ьопа етегіі, зитріа іпіепііопе сопиегііі сошіетпа- 

ііопет іп виат регзопат, езі иі циой ііііив езвеі иеі 
іШ.дагг орогіегеі, ео потіпе айиегзагіиз Ьиіс сопсіетпе- 
іиг: ^иае зресіез асііопіз арреііаіиг Киііііапа, ^та 
а ргаеіоге РоЫіо Киііііо ’), ^иі еі Ьопогит иепДШопет 

никомъ Луція Тиція; такая-то земля, о которой теперь 
ведется дѣло, должна была бы принадлежать ему по 
праву Квиритовъ, (то ты судья, присуди эту землю А, А.). 
Если же споръ идетъ о долгѣ, то съ помощью подобной 
фикціи, личное требованіе предъявляется слѣдующимъ 
образомъ: Когда окажется, что Вумергй Вегидій долженъ 
дать Авлу Агергю десять тысячъ сестерцій (то ты судья 
присуди В. Б. уплатить эту сумму А. А.\ если же пѣтъ, 
то оправдай В. В.). 

35 Равнымъ образомъ покупатель имущества съ публична¬ 
го торга дѣйствуетъ какъ фиктивный наслѣдникъ; но ино¬ 
гда онъ предъявляетъ искъ и иначе, именно составивъ 
интенцію отъ имени того, чье имущество онъ купилъ, 
онъ обращаетъ кондемнацію на себя, т. е. чтобы противни¬ 
ка его присудили дать ему отъ имени продавца все, что 
этому продавцу принадлежало, или что ему должны были 
дать. Этотъ видъ иска называется Рутиліанскимъ, такъ 
какъ онъ установленъ преторомъ Рутиліемъ, который, 
какъ говорятъ, ввелъ продажу имущества съ публичнаго 

§ 35. Ср. 3, 80. Ь. 4. § 21. Б. йе ййеіс. Ііегей. (40, 5). ВиШіапа еіс.) ср. Низск- 

Тсе ’йаз КесЫ; й. ^хига* р. 158. ЙеіІасЬг. Г. Сіѵііг. и. Ргос. N. Г. XIV. 

р. 1 веч. 

!) Рутилій Руфь, замѣчательный юристъ, воспитанникъ Панетгп, ко¬ 

торый объяснялъ ему значеніе стоической философіи, другъ Лелія а Сци- 
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іпігогіихізве дісііиг, сопрагаіа ез*. вирегіог аиіет зре- 
сіез асііопіз цш йсіо зе Ьегейе Ьопопіш етріог адіі, 
8егпіапа ’) иосаіиг. 

36 (Ііет изисаріо рпдііиг іп еа асііопе ерше РиЫгсіа- 
па иосаіиг 3). <Шиг аиіет Ьаес асііо еі чиі ех іизіа 
саияа ігайііат віЬі гет попсіит изисеріі еагг^ие атівва 
ро8вб88Іопе реііі; пат циіа поп роіеві еат ѳх іиге ($иі- 
гіііит зиат ееее іпіепйеге, йп^ііиг гет изисерівзе еі ііа 
^иавг ех іиге (^иігіііит ботіпиз іасіив е88еІ іпіепдіі, 

торга. Упомянутый же родъ иска, который вчиналъ по¬ 
купатель, становясь по фикціи наслѣдникомъ, называется 
8егѵіапа. 

36 Точно также давность предполагается истекшею въ 
томъ искѣ, который называется Публиціевымъ. Онъ имен¬ 
но предоставляется тому, кто, не успѣвъ еще пріобрѣсти 
на основаніи давности вещи, переданной ему на законномъ 
основаніи, отыскиваетъ ее судебнымъ порядкомъ, лишив¬ 
шись владѣнія его, ибо, такъ какъ онъ не можетъ требо¬ 
вать ее какъ принадлежащую ему по квиритскому праву, 
то предполагается, что онъ пріобрѣлъ ее въ собственность 
на основаніи давности и такимъ образомъ, какъ будто-бы 
сдѣлавшись собственникомъ по квиритскому ираву, онъ, 
нпр., формулируетъ свое исковое прошеніе слѣдующимъ 

§ 36. Ср. §§ 3. 4.1. йе. ае<:. (4, 6). Ь. 1. рг. Б. Яе РиЫіс. іп гега (6, 2). пЬі 1е- 

зепйшп: ѳі циіз і<3, циоЯ ітасШшп . .. поп а дотіпо еѳі, попсішп иаисар- 

іит реііеі; е*с. 

піона, энатокъ военныхъ и государственныхъ дѣлъ, отличный исторіографъ, 

превосходный риторъ. Воэбудивши въ 655 году гнѣвъ всадническаго сосло¬ 

вія, онъ, изгнанный изъ отечества, прожилъ остатокъ своей жизни среди 
научныхъ ванятій въ Смирнѣ. Цицеронъ говоритъ о его та&ппга питие сіе 
Зиге гезропсіепсіі, а о его юридическихъ сочиненіяхъ упоминаетъ Светоній. 

Руфъ первый сдѣлалъ въ своемъ эдиктѣ предметомъ точнаго опредѣленія 
отношенія патрона и кліента. 

*) Въ концѣ республики Гогашіа ВиШіапа была дополнена формулою 
Зегѵіапа. Ср. Дыдынскій, словарь къ ист. р. пр. р. 489. 

2) До Студемунда и Крюгера всѣ читали: Еуизйет уепегіз езі, цпае 
РпЫісіапа ѵосаітг* 
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иеіиі Ііос тойо: іѵбех евто. 8і (}ѵем номшем аѵьѵв 

АОЕКІѴ8 ЕМІТ (ет) і& ЕІ ТКАБІТѴ8 Е8Т, А^О Р088ЕБІ8- 

8ЕТ, ТѴМ 81 ЕѴМ НОМШЕМ БЕ (}ѴО АОІТѴК ЕХ ІѴКЕ 

(ЗѴІКІТШМ ЕІѴ8 Е88Е ОРОКТЕКЕТ *) ѲІ‘ГвЦііа. 

37 Кет сіиііав Котапа регѳ^гіпо Йп§і1иг, 8І ео потіпе 
а^аі ааі сит ео а^аіиг, яио потіпе позігіз Іе&іЬиз 
асііо сопзіііиіа ез4, зі тойо іизіит 8ІІ еат асііопет 
еііат а(і реге^гіпит ехіепйі, иеІиЬ 8І (?игН ѵеі оре сотъ- 

зіііо/асіг) Гигі* яотіпе а^аі реге^тіпиз аиі еит ео 
а^аЬг: іп (регедгіпиш) іогтиіа На сопсірііиг: іѵбех 

Е8ТО. 81 РАКЕТ, (л мохе декмлеітіо иеі оре) ССЖ8ІІЛО 

образомъ: „Да назначатъ мнѣ судью (демонстрація): (если 
рабъ, котораго Авлъ Агерій купилъ и который ему пере¬ 
данъ (фикція:), долженъ былъ бы принадлежать А. А. по 
праву Квиритовъ, какъ скоро онъ провладѣлъ бы имъ въ те¬ 
ченіе года (кондемнація:), то ты судья осуди N. N. (от¬ 
вѣтчика); если же сказаннаго не окажется, то оправ• 
дай его. 

37 Равнымъ образомъ предполагается римское граждан¬ 
ство у иностранца, если отъ имени его предъявлялся искъ 
или когда противъ него вчинаютъ тяжбу; для нихъ (ино¬ 
странцевъ) по нашимъ законамъ установленъ искъ, если 
только вообще справедливо распространять дѣйствіе 
этихъ исковъ и на иностранцевъ, когда, напримѣръ, ино¬ 
странецъ предъявляетъ, или противъ него вчинается искъ 
о кражѣ или о содѣйствіи и совѣтахъ при совершеніи во¬ 
ровства. Противъ иностранца формула составляется та¬ 
кимъ образомъ: Такой-то назначается судьею. Если ока¬ 
жется, что Діономъ сыномъ Гермеяу или благодаря его по - 

§ 37. Ср. Сіе. дѳ па*. деог. 3, 30, 74. Ѵеіт. II. 2,12. § 31 йп. — Авсоп. р. 

84. Ріпі. Оаеа. 4. 

*) Такимъ образомъ полученіе иска предполагало, 1) что вещь была по¬ 

лучена истцомъ посредствомъ передачи ея на законномъ основаніи и 2) что 
въ данномъ случаѣ существовали всѣ прочія условія давности, кромѣ исте¬ 

ченія назначеннаго для того времени, которое предполагалось какъ-бы истек¬ 

шимъ. Основаніемъ этого средства эащиты была не собственность, а простое 
владѣніе ай пзпеаріопепъ Ср. НизсЪке, дав КесЪі дег РиЫісіапівсЬеп Юа^е. 

ВсЪиІіщ ііЬег еіпі&е АшѵвпдипдвШІе дег РиЫісіапа іп геш асііо. 1873. Азарв- 

винъ, Система р. пр, I. 433. 
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ШОШ5 НЕКМАЕІ (РІЫ/ IVСЮ тітіо) РѴКТѴМ РАСТѴМ Е83Е 

РАТЕКАЕ АѴКЕАЕ, <}ѴАМ ОВ КЕМ ЕѴМ, 31 СІѴІ5 КОМАИѴЗ 

ЕЗЗЕТ, РКО РѴКЕ ЬАМЫѴМ ОЕСШЕКЕ ОРОКТЕКЕТ ві Гв- 

Іциа *); Нет зі реге^гіпиз Гаги а§аІ, сіиііаз еі Еотапа 
йп^Ниг. вітіШег зі ех Іе&е Ациіііа реге^гіпиз <іатпі | 
іпіигіае а^аі аиі сот ео а^аіиг, йсіа сіиНаІе Котапа 
іисіісіит йаіиг а). 

38 Ргаеіегеа аіциапсіо йп^ішиз аёиетгшт позігит 
сарііе Йетіпиіит поп езве; пат зі ех сопігаеіи поЬіз 

мощи и совѣтамъ совершена кража золотой чаши у Луція 
Тиція, за что слѣдовало бы его, если онъ римскій граж¬ 
данинъ, присудитъ за убытокъ въ качествѣ вораи и про¬ 
чее. Равнымъ образомъ, если иностранецъ вчинаетъ искъ 
о кражѣ, то онъ считается по фикціи римскимъ гражда¬ 
ниномъ. Точно также, если иностранецъ предъявляетъ 
искъ по Аквиліеву закону о вредѣ, нанесенномъ чужому 
имуществу, или, если противъ него вчинаютъ искъ,' то 
судебное рѣшеніе должно быть произнесено въ предполо¬ 
женіи, что онъ римскій гражданинъ. 

38 Кромѣ того, мы иногда предполагаемъ, что нашъ про¬ 
тивникъ не подвергся уменьшенію правоспособности. Ибо, 
если лицо, вступившее еъ нами на основаніи договора въ 

§ 38. Ср. 3, 84. Іи 2. § 1. Б. де сар. тіп. (4, 5). 

*) Реституція этой формулы была предметомъ различныхъ сиоровъ. 

Окончательно всѣ согласились, съ извѣстными поправками, на редакцію Гут- 

шмита, котораго выводы мы эдѣсь вкратцѣ приводимъ. Іп дет Техіе, гово¬ 

ритъ ученый толкователь Гаевыхъ Институцій, іѳѣ еіп апдегег ппд ятеаг тсЪ- 

іізегѳг ГеЫег ѵегЬогдеп. Ев теіігде досЬ ^едеп&Пв ѣеігетдепд веів, давв Оадпв 
кит Егіаиіегип^ дег ЯсМіа Іотшіа еіпеп Ргетдііп# ^епоттеп ЬаЙ», дег ТЪеіІ- 

пеЬтег, ипд пісМ еіпеп воісѣеп дег деп БіеЪзІаЫ веІЬві; Ъе&ап&еп Шіе. Ба¬ 

тт &1аиЪе ісЪ, Заев ег шгкіісѣ 2\ѵеі Рогтеіо аи^евіеШ; Ьаѣ, діе еіпе &е&еп 
деп БіеЪ веіѣві, діе апдеге де^еп деп ТЬеПпеЬтег, во дав діе 8іе11е пгвргЦп^НсЪ 
во деіаиіеі; ЬаЪѳп тпвв: зі рагеі; а Біопе Негтаеі Шіо йігіит Гасіпт евве Ьисіо 
ТШо, аиі зі рагеі; оре сопвіііоѵе Біопів Негтаеі Шіо Гигіпт Гасіліт евве. \Уепп 
діеве ѴегтиЙшп^ гісЫі^ іві, дапп теігд апсЪ дав КаіЪзеІ &е1оэі, нгагпт іт гѵгеі- 

іеп Еогтиіаге дег Кате дев ВезІоЫепеп, дег \ѵоЫ іт егзіеп ^епаппі; ѵгаг, пісЬі 
теЬг уогкоттІ,и 

а) Фикціями пользовался иностранный преторъ, чтобы уподобить 
положеніе перегрина, въ отношеніи отвѣтственности 8а проступки, положе¬ 
нію римскаго гражданина. 
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оЬ%аіив оЫі^аІаие зіі еі сарііе йетіпиіиз йешіпиіаие 
ГиегЛ, иеіиі тиііег рег соетрйопет, тазсиіиз рег айго- 
^аііопет, йебіпіі іиге сіиііі йеЬеге поЫв, пес йігесіо іп- 
Іепйі роіезі 8І6і йагѳ еит еатие орогіеге; зѳй пе іп ро- 
ІезЫе еіиз зіі іиз повігит соггитрегѳ, іпігойисіа еѳі 
сопіга еит еатиѳ асііо пШів гезсізза сарііів йетіпиііо- 
пе, ІЙ ееі іп ^иа йпдііиг сарііе йетіпиіиз йешіпиіаие 
поп еззе. 

39 Рагіез аиіет Гогтоіагит ргаесіриае 1) Ьае зипі: 
йѳтопзігайо, іпіѳпйо, айіийісайо, сопйетпайо. 

40 БетопзІгаЙо езі еа раг8 іогтиіае ^иае ійго гпзегі- 
4иг 2), иі йетоязігеіиг гез йе ^иа а^ііиг, иеіиі Ьаес 

обязательственное отношеніе, подвергается умаленію пра¬ 
воспособности, напр. женщина вслѣдствіе коэмціи, мужчина 
вслѣдствіе усыновленія, то нашъ долгъ погашается со¬ 
гласно съ постановленіями гражданскаго права и нельзя 
прямо утверждать, что онъ иди она должны намъ дать 
что-нибудь. Но для того, чтобы отъ ихъ воли не зависѣ¬ 
ло уничтожить наше право, введенъ противъ нихъ анало¬ 
гичный искъ послѣ возстановленія правоспособности, т. е. 
въ этомъ искѣ предполагается, что эти лица не подверг¬ 
лись умаленію правоспособности. 

39 Главныя части исковыхъ формулъ суть слѣдующія: 
краткое изложеніе фактовъ, вызвавшихъ процессъ (йетоп- 
зѣгаѣіо); изложеніе требованій истца (іпіепйо); уполномо¬ 
чен^ судьи на присужденіе сторонамъ какой-либо вещи въ 
собственность (айщйісаііо); уполномоченіе судьи на осуж¬ 
деніе или оправданіе отвѣтчика (сопйешпаііо). 

40 Бетопаігайо есть та часть исковой формулы, которая 
вставляется съ тѣмъ, чтобы указать вещь,' о которой 

§ 39. Се йетопаітаііопе е* Ыепііопе ср. 8оЬо1. Ваа. 11,1, 7. 

§ 40. Ср. ОоІШ. 2, 6. § 2. іѣі§. Р. РііЪоепэ. 

Это слово прибавляетъ Гушке (V). 

2) Гешенъ и Бэкитъ читаютъ: ^иае ргаесірце Шео шаегііиг. 
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рагз іогтиіае дѵоБ аѵьсз асекіѵз отменю иесшю 

номшем ѵенбюіт; ііеш Ьаес; дѵоБ аѵьѵз асекіѵз 

(Л'РѴВ) ОТМЕКІѴМ ИЕСГОІѴМ НОМШЕМ БЕРОЗѴІТ. 

41 Ыепііо езі еа рагз іогтиіае циа *) асіог (Іезійегіит 
зихію сопсішШ, иеіиі Ъаес рагз іогтиіае: зі ракет, 

ОТМЕКІѴМ АѴЬО АОЕКІО 8Е8ТЕКТІѴМ X МИЛА БАКЕ 

ороктеке; Нет Ііаес: дѵт-дѵт ракет NVМБКIVМ от- 
отіѵм аѵьо аоекіо баке ЕАСЕКЕ (ОРоптЕВЕ)\ ііет Ъаес: 
81 РАКЕТ НОМШЕМ (ВТІСНѴМ) 2) ЕХ ІѴКЕ дѴІКІТІѴМ АѴЫ 

АОЕКІІ Е88Е э). 

42 АДіисІісаііо езі еа рагз Гогшиіае ^иа регшіШІиг 

идетъ опоръ, напримѣръ, слѣдующая часть формулы: „такъ 
какъ Авлъ Агергй продалъ Нумерію Негидію раба“, или „тго 

поводу того, что Авлъ Агергй оставилъ па сохраненіе у Ну- 
мврія Негидія раба“. 

41 Интенція есть та часть формулы, которая выражаетъ 
притязаніе истца, напримѣръ, слѣдующая часть формулы: 
„если окажется, что Вумерій Негидій долженъ'датъ Авлу 
Агерію десять тысячъ сестерцій* \ равнымъ образомъ слѣ¬ 
дующая: „Все что Нумергй Негидій, какъ окажется, дол¬ 
женъ датьу сдѣлать Авлу Агерію9; затѣмъ слѣдующая: 
„Если окажется, что рабъ Стихъ принадлежитъ Авлу 
Агерію по праву Квиритовъ". 

42 АсЦшіісайо есть та часть судебной формулы, въ которой 

§ 41. Ср. Сіе. рго Козе. Сот. 4. § И. Біѵіп. 17. § 53. Уегг. II. 2, 12. § 31, 3, 

22 рг. 28. § 69. ТІіеорЬіІ. 4, 6. § 6. Ьех. КиЪг. 20. Воескіп§. ад Ь. 1. ві 
рагек) ср. Геак. у. Каггек. р. 233. Рекгоп. Зак. 137. 

§ 42. Ср. § 20.1. де аск, (4, 6). §§ 4-6.1. де оГСс. іпд. (4, 17). ІЛр. 19, 16. 

>) Ср. Гушке, Садив р. 165. Беккеръ (діе ргосевз. Сопэиткіо. р. 38) пред¬ 

лагаетъ неправильно ех циа. Келлеръ переводитъ это мѣсто такъ: теогіп дег 
Е1а$ег зѳіпе сопсгеке КесЬкзЪеЪаиркппданээкеШ (дапз Іацпеііе 1е детапдеиг рове 
Іа ргёкепкіоп ци’іі дёзіге Іаіге ѵаіоіг ей іизкіее). Пелла. дапз Іациеііе 1е детап¬ 

деиг гепіегте зоп дёзіг. Расенеръ: въ которой истецъ излагаетъ свои же¬ 

ланіи (?). 

3) Гушке прибавляетъ слово ЗкісЬит; Бэкиніъ предлагаетъ неудачно: 

Егокеш.. 

3) Слова интенціи до извѣстной степени подражали словамъ торже¬ 

ственныхъ формулъ стараго производства. 
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іисіісі геш аіісиі ех Н%а1опЬиз айішіісаге, иеіиі зі іпіег 
соЬегейез іатіііае егсівсипсіае' а^аіиг, аиі іпіег восіоз 
соттипі сііиійипсіо, аиі іпіег иісіпоз Гтіиш ге^ипсіогит: 

пат іНіс ііа езі: (зѵаічтіш абіѵбісакі ороктет, іѵбех, 

СШ ОРОКТЕТ 1), АБІѴБІСАТО. 

43 Сопсіепіпаііо езі еа рагз Ішпиіае дна іиіісі сопбет- 
пашіі | аЬзоІиепйіие роіезіаз ршпіііііиг, иеіиі Ьаес рагз* 
Гогтиіае: іѵбех иумешум иЕстіѵм аѵьо аоекіо 

8Е8ТЕКТІѴМ X МИЛА С01ТОЕММА. 81 1ЧСЖ РАКЕТ, АВЗОЬѴЕ; 

ііет Ьаес: іѵбех кѵмекіѵм ^огоіѵм аѵію аоекіо 

БѴМТАХАТ (X МША) а) СОІЯБЕМПА. 81 NОN РАКЕТ 8), АВ- 

80ьѵе 4); ііет Ьаес: іѵбех NVМЕКIVм иеоинум аѵьо 

судьѣ предоставляется присудить вещь какой-либо изъ 
сторонъ, если, напр., между сонаслѣдниками идетъ споръ 
о дѣлежѣ наслѣдства, или между соучастниками о дѣлежѣ 
общаго имущества, или между сосѣдями объ установленіи 
границъ. Эта часть гласитъ: „сколько слѣдуетъ присудитъ, 
столько, тъг, судья, присуди тому, кому должнои. 

43 Сопйетпаііо есть та часть формулы, на основаніи ко¬ 
торой судья уполномочивается осудить или оправдать 
отвѣтчика, напримѣръ, слѣдующая часть формулы: 
„ Судья, присуди Нумерія Негидія уплатить Авлу Агерію 
десять тысячъ сестерційи. Если же долга т Вумеріемъ 
Негидіемъ не окажется, то оправдай“. Затѣмъ слѣдую¬ 
щая: „ Судья, присуди Нумерія Негидія уплатить Ав- 
лу Агерію только десять тысячъ. Если долга не ока¬ 
жется, то оправдай“. Равнымъ образомъ слѣдующая: 
„ Судья, присуди Нумерія Негидія уплатить Авлу Агеріюи 

§ 43. Ср. §§ 47-52. 57. 68. 73. Ьех КпЬг. с. 20.* 

!) Савиньи (Зуѳіет. VI. р. 329.): иіщие или аііег иігі. Гушке читалъ 
прежде Тіііо (аиі Зеіо) орогіеі, теперь: сиі орогіеі. Полепааръ защищаетъ 
іаиіит орогіеі. 

3) Ср. Гушкеу Сгаіиа. р. 241. 

3) Другіе читаютъ: раггеі. 

4) По мнѣнію другихъ слѣдуетъ ^читать: аЪзоІѵііо иди аЫоЫіог (Геф- 

тперъ). 
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аоекіо ссжоемиато еі геЦиа, иі поп асііеіаіиг бѵм- 

ТАХАТ (X ШИЛ) і). 

44 N011 іатеп ізіае отпез рагіез зітоі (іп отпіЬив 
/огтиШ) 2) іпиепіипіиг, зе<1 (зоіае) диаесіат (іапШт) 

іпиепіипіиг, диаесіат поп іпиепіипіиг: сегіе іпіепііо 
аІ^иапДо зоіа іпиепііиг, зісиі іп ргаеіисІісіаІіЬиз &>г- 
тиііз 8), диаііз езі диа ^иае^•і^и^, аі^иіз ІіЪегІиз зіі, иеі 
циапіа Поз зіі, еі аііае сопріигез; йетопвігаііо аиіет 
еі асіішіісаііо еі сопііетпаііо питдйат зоіае іпиепіип¬ 
іиг, піЬіІ епіт ошпіпо сіетопзігаііо зіпе іпіепііопе иеі 
сопсіетпаііопе иаіеі; Нет сопДетпаІіо иеі асііисіісаііо 

и проч., такъ что слова: „только десять тысячъи не при¬ 
бавляются. 

44 Однако не всѣ эти части находились одновременно во 
всѣхъ формулахъ; попадается только одна какая-нибудь 
часть, а другихъ нѣтъ; по крайней мѣрѣ иногда находится 
только одна интенція, какъ въ преюдиціальныхъ искахъ, въ 
которыхъ, напримѣръ, разбирается вопросъ, свободенъ ли 
данный рабъ, -какъ велико приданое и многіе другіе; де¬ 
монстрація, адъюдикація и кондёмнація, однѣ никогда не 
встрѣчаются, такъ какъ демонстрація безъ интенціи или 
безъ кондемнаціи не имѣетъ никакого значенія. Равнымъ 
образомъ кондемнація или адъюдикація не имѣетъ никакой 

§ 44, Ср. 3,123. Рап1. б, 9. § 1. аіічйів НЬ.) ср. § 13. I. де ас*. (4, 6) сшп 
ТЬеорЪ. ЗсЬоІ. ВааН. 8, 2, 35. чиаиіа доз віі) ри*а ѳ*іри1а*а, спіпб чиів 
іидісіо де тогіЬпз сегіагп рагіет реШигпв ев*. Ср. ад § 102. сі*. 

і) Гушке, Оаіив. р. 241. 

8) Чтеніе, предлагаемое Гушке. 

8) Формула преюдиціальнаго иска состоитъ изъ одной только интен¬ 

ціи. Преюдиціальные иски имѣютъ цѣлью добиться только установленія 
юридическаго отношенія (де в*а*п), а не осужденія отвѣтчика. Преюдиціаль¬ 

ное изслѣдованіе какого-либо вопроса разросталось иногда въ большой про¬ 

цессъ. Въ подобномъ процессѣ напр. была сказана предъ судьею, знамени¬ 

тымъ юристомъ Аквиліемъ Галломъ рѣчь Цицерона за Квинтія (673 г.). Пол¬ 

ный списокъ ргаезидісіа см* у Беккера, діе Асііопеп. II. 284 слѣд. 
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зіпе іпіепііопе пиііаз иігез ЬаЬеі *); оЬ ій пшпдиат 
зоіае іпиепіипіиг. 

45 8ей еаз диійет Гогтиіаз іп ^иіЬи8 йе іиге 2) ^иае- 
гііиг, іп іиз сопсеріаз иосатиз, ^иа1е8 зипі ^иіЬи8 іп- 
іепйітиз позігпт евзе аікріій ех іиге(}иігііішп Ш поЬІ8 
йагі орогіеге аиі рго Гаге Йатпит (йесійі орогіеге\ 
іп) 3) диіЬиз іигіз сіиііів іпіепііо езі. 

силы безъ интенціи и потому онѣ однѣ никогда не упо¬ 
требляются. 

45 Но тѣ формулы, въ которыхъ идетъ споръ о правѣ, мы 
называемъ формулами іп .(‘из сопсеріаз, каковы тѣ, въ ко¬ 
торыхъ мы утверждаемъ, что такая то вещь принадлежитъ 
намъ по квиритскому праву, или что намъ слѣдуетъ что- 
либо дать, или, что должны рѣшить спорный вопросъ объ 
убыткѣ, нанесенномъ намъ воромъ; вотъ тѣ формулы, въ 
которыхъ интенція есть ^гіз сіѵіііз. 

§ 45. Ср. § 4і. рго Гиге Я. Я.) ср. Ь. 46. § 5. Б. Яе Гагі. (47, 2). Ь. 9. § 2, Б. Яе 
тіпог. (4, 4). Ь. 7 рі\ Б. Яе сопЯ. Гиг*. (13,1). 

*) Это—Іосиз ѵехаііззітиз, о которомъ Блюме говоритъ: ез ізі ЯосЬ, аіэ 
оЪ Яіезе ип§ШскіісЬе Зіеііе кеіпѳ ЕиЬе ЯоЯеп зоШе, Яепп ігатег ѵоп Кеиет 
етепЯігі, ЫеіЬі эіе ЯосЬ ітшег иосЬ Ъезігіііеп ішЯ тЯег Яіѳ НоіГппп& ѵоп 
ВеОтапп-НоЛгоед (Сіѵіі-Ргос. II. р. 229. поі.52) ЫеіЬі ЪіегііЬег посЬ зіеіз Зігеіі. 
Справедливо замѣчаетъ Гутшмитъ: Яіе дгоззѳ 8сЬ\ѵіегі$кеіі Ъезі;еЫ яппасЬзі 
Яагіп,Яазв Огуоз, Яа ег іш Се^епзаіггпг іпіепііо за&епѵгіП,ЯаззЯіе Яетопзігаііо, 

Яіе сопЯетпаііо ітЯ Яіе аЯ.)иЯісаііо аііѳіи пісЬі ЪезіеЪеп коппеп, пиг Яіе афы- 

йісаііо пісЬі епѵаЬпі. Другими словами Гай указываетъ въ текстѣ на двѣ 
комбинаціи: а) йетопзігаііо зіпе іпіепііопе ѵеі сопЯетпаііопе поп ѵаіеі; 
Ъ) ііет сопйетпаііо зіпе Яетопзігаііопѳ ѵеі іпіепііопе пиііаз ѵігев ЬаЪеі. О ком¬ 

бинаціи айуѵДіеаііопіз съ другими частями формулы и помину нѣтъ. Поэтому 
возникъ рядъ различныхъ интерпретацій, эмѳндацій и поправокъ, изъ кото¬ 

рыхъ главнымъ образомъ заслуживаетъ вниманія и одобренія чтеніе Студе- 

мунда: піЬіІ епіт отпіпо йстопзігайо зіпе іпіепііопе ѵеі сопЯетпаііопе ѵаіеі; 

ііет сопйетпаііо зіпе Яетопзігаііопѳ ѵеі іпіепііопе, ѵеі аЛуиЛісаііо зіпе Яетоп- 

зігаііопе ѵеі іпіепііопе ппПаз ѵігеэ ЬаЬеі еіс. Съ другой стороны текстъ 
Гушке, который мы приняли, основывается болѣе на выраженіяхъ списка. 

3) Подъ правомъ технически разумѣлось цивильное право, въ проти¬ 

воположность преторскому праву, которое составляло не болѣе какъ простой 
фактъ. 

8) Всѣ читаютъ въ виду § 37 зпрга ЯесіЯеге орогіеі, іп. Гушке пред¬ 

лагаетъ: ЯесіЯі. 
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46 Сеіегаз иего іп йсішп сопсеріаз иосатиз, ій езі іп 
ЧтЬиз’пиІІа Ыіз іпіёпііопіз сопсѳріго езі *), (зеЛ) іпіііо 
Гогтиіае потіпай) ео ^ао(1 Гасіит езі, айісішгіиг еа иег- 
Ьа рег циае іийісі йатпапйі аЪзоІиепйіие роіезіаз йаіиг; 
^иа^І8 еві Гогтиіа ^иа иіііиг раігопэдз сопіга Іібегіит 
^иі еию сопіга ейісіит ргаеіогіз іп іиз иосаиіі: ( паш іп 
еа ііа езі: кесѵрекатокез зѵіято. зі ракет іььѵм ра- 
ТКСЖѴМ АВ ІІХО '(ІШѴ8; РАТКОШ ІЛВЕПТО ССЖТПА ЕШС- 

ТѴМ ІЫЛѴ8 РКАЕТОКГ5 2) Ш ІѴ8 ѴОСАТѴМ Е55Е,.КЕСѴРЕ¬ 

КАТОКЕЗ ІІХѴМ ЬІВЕКТѴМ ІЫЛ РАТКСЖО 8ЕЗТЕКТІѴМ 

X МІЫА 3) ССЖБЕМКАТЕ. 81 КОК РАКЕТ, АВЗОЬѴІТЕ 4). 

46 Прочія формулы мы называемъ основанными на факти¬ 
ческихъ отношеніяхъ; это такія, въ которыхъ нѣтъ такого 
составленія интенціи, но въ началѣ, послѣ того какъ былъ 
названъ извѣстный фактъ, прибавляются слова, кото¬ 
рыми судьѣ дается власть осудить или оправдать от¬ 
вѣтчика. Такова формула, которою пользуется патронъ 
противъ вольноотпущенника, который патрона призвалъ 
въ судъ вопреки преторскому эдикту. Въ этой формулѣ 
сказано такъ: „ Такіе то назначаются посредниками. Если 
окажется, что такой то патронъ вызванъ въ судъ вопреки 
эдикту такого то претора такимъ то вольноотпущенни¬ 

комъ такою то патрона, то, рекуператоры, присудите 
тою вольноотпущенника уплатить тому патрону десять 
тысячъ сестерцій. Если не окажется, то оправдайте". Такъ 

§ 46. Ср. § 60. § 12.1. бе ас*. (4, 6). Ь. 6. С. бе *гапвас*. (2, 4). раігоппв с. ІіЬ.) 

ср. §§ 183. 187. § пі*. I. бе роепа *ѳт. 1і*. (4,16). Ь. 25. § 1. О. бе оЫ 
е* ас*. (44, 7). Ь. 4. § 1. Б. бе іп іав ѵос. (2,4). бе іп іпв ѵос.) ср. С. бе 
іп іаз ѵос. (2, 2). Ш&. зі ц. іп іав ѵос. (2, 5). Іп іав ѵооа*і п* еап* (2, 6). 

Ке фіів еит, циі іп і. ѵос. (2, 8). іппитегаЬіІев) ср. Сіе. біѵіп. 17. § 53. 

Ѵегг. II. 3, 22 рг. с. 28. § 69. 

!) Студемундъ: іп сриЪпв пиііа *а1ів іп*еп*іо сопсер*а ев*. 

2) Только преторъ можетъ въ такомъ случаѣ дать патрону уголовный 
искъ противъ вольноотпущенника. 

3; Савиньи (8ув*еш. V. р. 79) защищаетъ чтеніе: V тіііа, ссылаясь 
на § 3.1. 4,16 Ср. Гушке, Ѳаіив. р. 141. Этотъ издатель въ ед. V читаетъ 
X гоіііа, прибавляя примѣчаніе: Ьаес огбіпагіа роепа ех сапва аи^егі ро*ега* 

(Гг. 25 Б. 2, 4). 
4) Здѣсь интенція не обозначаетъ никакого юридическаго полномочія, 

а только фактическое отношеніе, отъ существованія или несуществованія 
зависитъ исходъ и рѣшеніе процесса. 
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сеіегае цш^ие іюгтиіае ^иае зиЪ іііиіо бе і*Гіѵз ѵо- 

сакбо ргоровііае зипі, іп Гасіит сопсеріае зипі, иеіиі 
асіиегзиз еиш циі іп іиз иосаіиз лецие иепегіі пецие 
ѵіпсіісепі сЫегіі; ііет сопіга еит циі иі ехетегіі ѳит 
^ш іп іиз иосагеіиг; еі сіепщие іппитегаЬіІез еіизтоДі 
аііае йгтиіае іп аібо ргоропипіиг. 

47 8е<1 ех ^шЬи8СІат саизіз ргаеіог еі іп іиз еі іп 
іасіит сопсеріаз йгтиіаз ргоропіі, иеЫі йерозііі еі 
соттосіаіі; Ша епіш іогтиіа ^иае ііа сопсеріа езі: 
ІѴБЕХ ЕЗТО 1). дѴОБ ^АѴБѴЗ АОЕКІѴ8 АРѴБ 1*ѴМЕКІѴМ 

КЕОЮІѴМ МЕКЗАМ АКОЕ1*ТЕАМ БЕР08ѴІТ, дѴА БЕ КЕ 

АОІТѴК, дѴІБ-дѴІБ ОВ БАМ КЕМ 1ЧѴМЕКІѴМ ^ОІБІѴМ 

же и прочія формулы, подходящія подъ рубрику „о вызовѣ 
въ судъи составлены іп ?асіига, т. е. основаны на фактиче¬ 
скихъ отношеніяхъ, напримѣръ, формула противъ того, кто, 
будучи призванъ въ судъ, ни самъ не явился, ни не предста¬ 
вилъ поручителя; равнымъ образомъ формула противъ 
того, кто насильно устранилъ лицо, призванное въ судъ; 
однимъ словомъ, у претора выставлялось во всеобщее свѣ¬ 
дѣніе множество другихъ судебныхъ формулъ такого же 
точно рода. 

47 Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ преторъ предлагаетъ 
истцу формулу, составленную и іп ^‘из, и іп Іасіит, 
напр., при искѣ о поклажѣ и ссудѣ. Формула іп ,)из соп¬ 
серіа составлена была примѣрно въ слѣдующихъ выраже¬ 
ніяхъ: „такой то назначается судьею. Такъ какъ Авлъ Аге- 
ргй оставилъ на сохраненіе у Нумерія Легидія серебряный 
столъ, о чемъ именно теперь между ними идетъ споръ (<1е- 
шопзігаііо), то ты судья присуди съ Нумерія Негидія въ 

§ 47. Ср. Ь. 9. Б. Яе оЫ. е* ас*. (44, 7). Ь. 1.§ 1. Ь. 19. Б. Яероз. <16, 3). 

Ь. 1 рг. Б. соттоЯ. (13, 6). чиа <1е ге а^.) ср. Сіе. рго. Миг. 13. § 28. 

піві гее*.) ср. Ь. 1. § 21. Б. Яероз. (16,3). еаищ. сіоіо таіо) ср. Ь. 22. 

Б. Яѳ ехс. гѳі. іай. (44, 2). 

!) Прежде избирались рекуператоры. Позднѣе мѣсто многихъ реку¬ 

ператоровъ заступилъ единоличный судья (щбех). Получивъ формулу, онъ 
приступалъ къ разбирательству дѣла, выслушивалъ и провѣрялъ доказатель¬ 

ства, опредѣлялъ, существовали ли въ данномъ случаѣ отношенія, существо¬ 

ваніе которыхъ утверждали тяжущіеся и, сообразно съ раскрывшимися дан¬ 

ными, постановлялъ свой приговоръ. 
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АѴШ АОЕКІО БАКЕ ЕАСЕКЕ ОРОКТЕТ *) вХ РШЕ ВОКА, 

ЕІѴ8 ІѴБЕХ КѴМЕКІѴМ КЕОТОІѴМ АѴШ АОЕКІО (ХЖ- 

БЕМКАТО, N181 КЕ8ТІТѴАТ 2). 81 КОК РАКЕТ, АВЗОЬѴІТО, 

іп іиз сопсеріа езі: аі Ша іогпшіа, ^иае ііа сопсеріа езі: 
ІѴБЕХ Е8ТО. 81 РАКЕТ АѴЬѴМ АОЕКІѴМ АРѴБ КѴМЕКІѴМ 

КЕОТОІѴМ МЕК8АМ АКОЕКТЕАМ БЕР08ѴІ88е ЕАМС2ѴЕ БО- 

Ш МАШ КѴМЕКІІ КВОТОЙ АѴШ АОЕКІО КЕББІТАМ КОК 

Е88Е, <2ѴАКТІ ЕА КЕ8 ЕКІТ, ТАКТАМ РЕСѴШАМ, ІѴБЕХ, 

КѴМЕКІѴМ КЕОШІѴМ АѴШ АОЕКІО СОКБЕМКАТО. 81 

иок ракет, авзобѵіто, іп Гасіит сопсеріа езі. зітііез 
еііат соттоДаіі 3) іогтиіае зипі. 

48 Отпіиш аиіет Гогтиіагшп ^иае сопДетпаііопет 

пользу Авла Аъерія, если тотъ не возвратишь вещи, столь- 
но, сколько Нумерій Негидій долженъ дать и сдѣлать Авлу 
Агерію по доброй совѣсти; если же сказаннаго не окажется, 
то оправдай“ (сопйетпаііо). Формула, составленная іп&с- 
Іит, такова: „.Такой то назначается судьею. Если окажется, 
что Авлъ Агерій отдалъ на сохраненіе Нумерію Негидію 
серебряный столъ, который злоумышленно Нумерій Негидій 
не возвратилъ Авлу Агерію, то ты, судья, присуди Нумерія 
Негидія къ уплатѣ въ пользу Авла Агерія столько денегъ, 
сколько эта вещь стоитъ. Если сказаннаго не окажется, 
то оправдай. Подобнымъ образомъ составлены формулы 
для договора ссуды. 

48 Во всѣхъ формулахъ, которыя имѣютъ кондемнацію, 

§ 48. Ср. § 32.1. йе ас*. (4, 6). Ь. 37. § 6. Б. йе орег. ІІЬ. (38,1). Ь. 6. § 1. 

Ь. 13. § 1. Б. йе ге іпй. (42,1). віси* оііш) чиа йе геОаіиа іпіоііо С.йерег- 

йі*о роз* р. 194. е&івбе ѵійе*аг. Ср. 1Ы по*. 6. 

!) Ор. Тушке, Оаіпв. р. 165. 

2) Этой удачной поправкой мы обязаны Гушке. Ср. 8*айіеп. I. р. 316. 

Заѵідпу, 8ув*ет. V. р. 81. п. 1. Гефтеръ сказалъ: 4ііагііт 1і*егагпт 8і$пШса*іо- 

пет попйшп регврехі. 
*) Въ эдиктѣ претора было двѣ формулы для судебнаго преслѣдова¬ 

нія ссудопринимателя (а. сотшойа*і); одна іп ?ас*пт, другая—іп Зиз. Первая 
возникла вѣроятно у претора Перегриновъ, другая должна была принадле¬ 

жать городскому претору. Какую роль обѣ формулы играли въ преобразо¬ 

ваніи ссуды въ договоръ, неизвѣстно. 
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ЬаЪепі, ад ресипіагіат аезіітаііопет сопйетпаііо соп- 
серіа езі 1). і^ие еі зі согриз аіщиосі реіатиз, | иеіиі 
Лтйит Ьотіпѳт иезіет (аигит) аг^епіит 2), іисіех 
поп ірзат гет сопсіетпаі еът сит дио асіит езі9 зісиі4) 
оііт йегі зоІеЬаІ, (вей) аезіітаіа ге ресипіат еит соп- 
(Зетпаі. 

49 Сопйетпаііо аиіет иеі сегіае ресипіаѳ іп іогтпіа 
ропііиг ») иеі іпсегіае. 

50 Сегіае ресипіае иеіиі іп еа Гогтиіа ^иа сегіат ре¬ 
сипіат реіітиз; пат ііііс іта рагіе Гогтиіаѳ На езі: 
ІѴБЕХ ИІІМЕКІѴМ ЫЕСЮШМ АѴЬО АСЕКІО 8ЕЗТЕКТІѴМ 

X МІЫА СОИПЕМКА. 81 1ЧСЖ РАКЕТ, АВЗОЬѴЕ. 

она предписываетъ денежную оцѣнку. Итакъ, если мы 
отыскиваемъ въ судѣ какую-либо вещь, наттр. землю, раба, 
одежду, золото, серебро, судья присуждаетъ отвѣтчика не 
къ выдачѣ самой вещи, какъ это было прежде 3), но сдѣ¬ 
лавъ оцѣнку спорной вещи, присуждаетъ его къ денежной 
уплатѣ. 

49 Бъ кондемнаціи указывается (судьѣ) или опредѣленная 
сумма денегъ или неопредѣленная. 

50 Кондемнаціи на опредѣленную сумму бываетъ, напри¬ 
мѣръ, въ той формулѣ, въ которой требуемъ опредѣленной 
денежной суммы. Въ концѣ формулы сказано такъ: „судья, 
присуди съ Нутрія Негидія въ пользу Авла Агерія десять 
тысячъ сестерцій. Если не окажется, то оправдай“. 

§§ 49—51. Ср. § 43. Сіе. Ѵегг. 3, 21. §§ 53. 54. 

§ 50. Ср. Сіе. рго Возе. Сот. 5. § 19. С^шпШ. I. О. 4, 2. § 6. 

]) Кондемнаціонный приказъ претора имѣетъ цѣлью, чтобы зийех 
присудилъ къ денежной суммѣ; это имѣетъ сиду даже и тогда, когда истецъ 
являлся съ искомъ, въ силу котораго онъ былъ уполномоченъ требовать вы¬ 

дачи или представленія (ехЫЬеге) извѣстной, находящейся у отвѣтчика вещи. 

2) Въ спискѣ: агдитепіит, изъ чего сдѣлано апгшп аг&епіит. 

3) Невѣрно Растеръ: какъ то обыкновенно происходило. 

4) Мауег (аб О. I. ТЦЬіп&еп. 1853. ср. списокъ соч. N.28) читаетъ: веб 
и* оііт, противъ чего возстаетъ Гушке въ Веіігаде). р. 165 — 17і. 

6) Студемундъ: ргоропПш*. 

Инст. Гая 27 
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51 Іпсегіае ѵего сопйетпайо ресипіаѳ йиріісет ві^пШ- 
сайопет ЬаЬеі; еяі епіш ипа сит аіщиа ргаейпійопе, 
Чиае ииі^о (Зісііиг сит іахаііопе *), иеіиі зі іпсѳгіит 
аІЦиій реіагоиз; пат ііііс іта рагіе Гогтиіае ііа ев*: 
ІѴБЕХ Г*ѴМЕКІѴМ №СГОІѴМ АѴЬО АСЕКІО БѴМТАХАТ 

8ЕЗТЕКТІѴМ X МІІЛА ССЖБЕМКА. 81 NОN РАКЕТ, АВ- 

зоьѵе. иеі іпсегіа ев* еі іпйпііа, иеіиі 8І гет аЦиат 
а роззійепіе позігат еззе реіатиз, ій езі зі іп гет а§*а- 
тиз иеі ай ехЫЬепйит а); пат ііііс ііа ев*: <эаі*ті еа 

51 Кондемнаціи на неопредѣленную сумму бываютъ двухъ 
видовъ: однѣ сопровождаются нѣкоторымъ обозначеніемъ 
тахітиш’а взысканія, что называлось ргаейпШо, а на обы¬ 
кновенномъ языкѣ Ъахаііо, если напримѣръ требуемъ чего- 
либо неопредѣленнаго, то въ такой формулѣ въ концѣ го¬ 
ворится такъ: „судья, присуди Нумерія Пеіидія уплатить 
Авлу Агерію только десять тысячъ сестерцій. Если не ока¬ 

жется, то оправдайили кондемнація бываетъ неопредѣ¬ 
ленная и неограниченная (никакимъ тахітшп’омъ), напр. 
если мы отыскиваемъ вещь какъ нашу отъ временнаго 
владѣльца, т. е. если предъявляемъ вещный искъ или тре¬ 
буемъ представленія извѣстной вещи. Въ этой части такъ 

§ 51. Ср. 3, 224. Ееаі. ср. у. Тахаі. р. 356. Сіе. рго Тпіі. 7. Соііаі. 2, 6. § 1. 

Ьех ЕпЬг. с. 20. С^шпШ. Бесі. 13. Ь. 3. С. Де іпиі. віір. (8, 39). Ь, 39. § 1. 

Б. Де орегіа ІіЬ. (38, 1). Ь. 9. Б. Де іп Шет іиг. (12, 3). ИизсЬке, Оаіиѳ. 
р. 138. 

*) Ср. ВеіктаппИоІІѵзед, Сіѵіірг. II. р. 225: Дег іиДех іуігД ДпгсЬ Діе соп- 

Детпаііо (іпсегіае ресипіаѳ) апве.теіеаеп, Деп СеяепвіапД Дег Кіа^е гп эсЪа*- 

яеп ипД Деп Векіа&іеп ги Дет аіво Ъѳвііттіеп ОеІДѵгегіЪ (ІШа аеаіітаііо) ги 
ѵегшЧЬеіІеп. Лспе ЗсШипп^ чуігД іЬт епІдуеДег оЪпе аііе ЕіпзсЪгавкипя 
йЪегІаяаеп о Дег аиГ еіп іп Дег сопДетпаііо апде&ѳЪѳпѳв Махітит (епт іаха- 

Нопе) ЪевсЬгапкі. У Расснера читаемъ: кондемнація имѣетъ двоякое выра¬ 

женіе: имѣется одно съ какимъ-то предыдущимъ опредѣленіемъ, которое 
вообще называется съ таксою**. Буквальность передачи влечетъ еа собою 
неточность яыраженія мысли автора. 

*) Расснеръ не точно: о представленіи ея стоимости. ЕхЫЪеге значитъ: 

предъявлять предметъ спора, повѣрка въ подлинности предметовъ, осмотръ 
вещи. 
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КЕ5 ЕКІТ, ТАКТАМ РЕСІЖІАМ, ІѴЪЕХ, КѴМЕКІѴМ КЕ6І- 

ШѴМ ЕГОЁМ *) СОКОЕМКА. 51 КОК РАКЕТ, ЛВЗОЬѴЕ 2). 

52 (іпісі етдо езі? 3) ішіех зі сопсіетпеі, сегіат реси- 
піат сопсіетпаге ДеЬеі, еіві сегіа ресипіа іп сопйетпа- 
Ііопе розііа поп зіі: деЬеІ аиіет іи<1ех аііепсіеге, иі сит 
сегіае ресипіае сопйетпаііо розііа зіі, пе^ие таіогіз 
пе^ие тіпогіз зитта розііа 4) сопдетпеі, аііочиіп Іііет 
зиат іасіі 5). ііет зі Іахаііо розііа зіі, пе ріигіз соп- 
Йетпеі ^иат Іахаіит зіі, аііаз епіт зітіЬ'Іег Іііет зиат 
Гасіі; тіпогіз аиіет датпагѳ | еі регтіззит езі. аі зі 

сказано: „Сколько вещь будетъ стоить, столько, судья, 
присуди Нумерія Негидія уплатить тому-же. Если пе 
окажется, то оправдайи. 

52 Итакъ, чтб означало бы это? Вѣдь если судья присуж¬ 
даетъ, то онъ долженъ присудить (отвѣтчика) къ уплатѣ 
опредѣленной суммы, если бы даже сумма не была опре¬ 
дѣлена въ ковдемнаціи. Бели кондѳмнація составлена на 
опредѣленную сумму денегъ, то судья долженъ заботить¬ 
ся о томъ, чтобы не присудить къ уплатѣ большей или 
меньшей суммы, чѣмъ указанная въ формулѣ; въ против¬ 
номъ случаѣ онъ отвѣтствуетъ передъ сторонами за свой 
неправильный приговоръ. Если кондемнація сопровожда¬ 
лась указаніемъ тахітит'а, то судья не долженъ присудить 
больше, чѣмъ указано; въ противномъ случаѣ онъ точно 
также дѣлается отвѣтственнымъ. Присужденіе къ упла¬ 
тѣ меньшей суммы допускалось. Если тахітиш взысканія 

§ 52. Ср. Зепеса Де Ъепей 3, 7. йе сіет. 2, иН. § 32.1. йе асі. (4, 6). Шет эиат 
?.] ср. рг. I. йе оЫ. я. чиааі ех йеі. (4, 5). Ь 15. § 1. Т>. й. іийіс. (5,1). 

Ь. 6. Б. йе ехігао. со^п. (50,13). 

*) Отудемундъ читаетъ: Аиіо А^егіо. 

а) Почти всѣ читаютъ: аЪзоІѵііе. Гушке; аЪзоІѵе. 

») Гушке защищалъ прежде чтеніе: циі йе ге ѵего езі;; теперь принялъ 
редакцію Студемунда: циій ег^о езі? 

4) До Студемунда читали: реіііа. 

5) Шет зиат/асеге, о судьи, который обязанъ вознаградить вредъ 
и убытки, причиненные его неправильнымъ приговоромъ (рг. I. 4, 5.1. 15. 16 

Б. 5, 1.1. 5 § 4 И. 44, 7. 1. 6. Б. 50, 13). 

27* 
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еііат іахаііо ровііа поп віі, | циапіі иеііі сопдетпаге 

роіеві. 
52а ІІпЛе диіа, ^ио(і реііі, | чиі Гогтиіат ассірй, іпіеп- 

Йеге йеЬеІ, пес шрЩив іийех уиат сегіа сопйетпаііопе 
сопбігіп^йш*, вей. пес | ііегит еапНет /огтиіш ассірі*, 
(рлг едііу еі іп сопйет\паііопе шіат ресипіаш, циат 
реііі, ропеге йеЪеі, пе сопщиаіиг тт|иб ^иат иеііі. 

53 8і чиіз іпіепііопе ріиз сопрІехизГиегіІ, саивасайіі3 | 
ій езі гет регйіі ^пес а ргаеіогеіп іпіе^тт гезіііиііиг 
ехсерйз чиіЬцзйат сабіЬив іп отпев асіогев ^гае- 
іог поп раіііиг о\Ъ еѵгогет виит йатпо а,^сг\ пат ті- 

погіЬив XX V аппогит ветрег иі іп аііів саивів еі Ніс 

виссиггіі. 

пе опредѣлено, то судья можетъ присудить, сколько по¬ 
желаетъ. 

52я Вотъ почему тотъ, кто получаетъ формулу, долженъ 
указать, чего онъ требуетъ и судья связанъ только опре¬ 
дѣленною койдемнаціею; да и тотъ, кто предъявилъ искъ, 
не получаетъ во второй разъ той же самой формулы и дол¬ 

женъ въ кондемнаціи назначить опредѣленную денежную 
сумму, которую требуетъ, чтобы не получить меньше, 
чѣмъ желаетъ. 

53 Если кто-нибудь въ интенціи заявлялъ больше, чѣмъ ему 
слѣдовало, то онъ проигрывалъ свое дѣло, т. е. терялъ 
вещь и не былъ возстановляемъ иреторомъ въ прежнее по¬ 
ложеніе за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ, въ кото¬ 
рыхъ преторъ но допускаетъ, чтобы всѣ истцы терпѣли 
убытокъ по причинѣ его ошибки; ибо преторъ приходилъ 
въ помощь лицамъ, моложе двадцати пяти лѣтъ въ этомъ, 
какъ и въ другидъ случаяхъ. 

§ 53. Ср. §§ 56. 68. 131. § 33.1. йе ас*. (4, 6). Раиі. 1,10. § 1. Сопвиі*. 5, 4. Ь. 

1 Йп. Б. чиапйо Йіев ивиай*. (7, 3). Гг. Ѵа*. 52. 53. Паи*. Мов*. 3, 1. 

ѵ. 141. Сіе. йе іпѵ. 2, 19. § 57. йе ога*. 1, 36. §§ 166 веч. ога*. Раг^ 28. 

§ 99. рго Вове. Сот. 4. § 11. 8иеіоп. Сіаий. 14. ({шп*і1. I. О. 3, 6. § 69. 

8епес. ер. 48. § 10. Гее*, ер. у. ЬШв р. 116. 

*) Здѣсь, стало быть, сохранился еще строгій порядокъ стараго вре¬ 

мени съ его постановленіями о ріив реШіо. 
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53а *) Ріиз аиіет уиаііиог | тоДіз реіііиг: ге, іетроге, 
Іосо, саиза. ге, иеЫ зі ^иі& рго X | тіІіЬиз ^иае еі 
ДеЪепіиг, хх шіііа реііѳгіі, аиі 8І із сиіиз | ех рагіе гее 
еззеі, іоіат еат аиі таіоге ех рагіг зиат | еззе іпіеп- 
Дегй. іетроге, иеіиі зі іп сііет вііриіаіиз | апіе Ліет 
реііегіі. Іосо, иеіиі зі іЗ сріоЗ сегіо Іосо | Дагі рготіззит 
езі, і(1 аііо Іосо зіпе соттетогаііо'ре еіиз Іосі реіаіиг, 
иеіиі 8І а іе зііриіаіиз зіш: х мша зезтектіѵм егхеві | 

баке 8РОКБЕ8? ЗеіпЗе иего Копіае риге Кос тоЗо іп- 
Іеп\&(Ш\ 81 РАКЕТ ТЕ 8Е8ТЕПТ1[0ЩѴМ X МША ЕХ 8ТІРѴІАТѴ | БА¬ 

КЕ міні ороктеке; рІиз еиіш реіеге іЗео іпіеііедог, 
(рхіа | иііМіаіет рготіззогі аЗіто, фшдоі, 8і Еркезі 
(1а\геі> каЫіигиз еззеі. Еркезі іатеп еііат риге роіего | 
реіеге, іД езі поп аДіесіо Іосо. 

53а Излишнее требованіе можно заявлять относительно че¬ 
тырехъ случаевъ по отношенію къ вещи, времени, мѣсту, 
причинѣ; въ отношеніи вещи, если кто, напримѣръ, требу¬ 
етъ двадцать тысячъ вмѣсто слѣдуемыхъ ему десяти, или 
когда тотъ, кому принадлежитъ часть вещи, будетъ дома- 
гаться ея въ цѣлости или въ бблыпей части; въ отношеніи 
времени, если напримѣръ тотъ, кто стипулировалъ къ 
опредѣленному сроку, требуетъ раньше. По отношенію 
къ -мѣсту, наир, когда кто стипулировавъ платежъ въ 
опредѣленномъ мѣстѣ, требуетъ въ другомъ, не упоминая 
этого мѣста, если я напримѣръ стипулировалъ въ такой 
формѣ: Обѣщаешь ли ты мнѣ десять тысячъ сестерцій въ 
ЭфезѣѴ'х затѣмъ буду безусловно требовать въ Римѣ та¬ 
кимъ образомъ: „если дѣйствительно ты мнѣ на основаніи 
стипуляцги долженъ дать десять тысячъ сестерційТре¬ 
бованіе мое считается больше потому, что лишаю обѣщав¬ 
шаго той выгоды, которую онъ бы имѣлъ, платя въ Эфе- 
зѣ. Однако въ Эфезѣ я буду въ правѣ требовать без¬ 
условно, т. е. безъ прибавленія мѣста. 

*) Редакція §§ 52а. 53, 53а основывается главнымъ образомъ па по¬ 

правкахъ Гушке (V). 
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53ь Саияа ріия реіііиг, аеіиі яі ^иія іп іпіепііопе іоііаі 
еіесііопет йебііогія, циат ія ЪаЬеі оЫі^аііопія іпге, 
иеіиі яі чиія ііа яііриіаіия яіі: зезтектіѵм х мила аѵт 

номшем зтіснѵм баке зрсжоез? йеіпйе аііегиігит 
зо/иш ех Ьія реіаі- пат ^иатиІ8 реіаі ^иой тіпия еяі, 
ріия іатеп реіеге иійеіиг, ^иіа роіѳяі айиегяагіия іпіег- 
йит іасіііиз ій ргаеяіаге чиой поп реіііиг. яітііііег яі 

^Яиія $епия яііриіаіия яіі, йеіпйе яресіет реіаі, пеіиі яі 
Чиія ригригат яііриіаіия яіі &епега1ііег, йеіпйе Тугіат 
яресіаіііег реіаі; ^шп еііат Ііееі иіііяяітат Іреіаі, ійет 
іпгія еяі ргоріег еат гаііопега цпат ргохіте йіхітпя. 
ійет іигія еяі, яі ^шя ^епегаіііег Ьотіпет яііриіаіия яіі, 
йеіпйе потіпаііт аіциет реіаі, иеіиі ЗіісЪиго, циатиія 
иіііяяітит. і^ие яісиі іряа яііриіаііо сопсеріа еяі, ііа 
еі іпіепііо іотшіае сопсірі йебеі. 

5 3 По отношенію къ причинѣ дома гается большаго наир, 
тотъ, кто въ формулѣ интенціи не признаетъ права выбо ■ 
ра должника, которое этотъ имѣетъ въ силу обязатель¬ 
ства, если напримѣръ кто-либо такъ стипулировалъ: Обѣ- 

щаешь-литыдатъ десять тысячъ сестерцій или раба Сти¬ 

ха? а затѣмъ самъ требуетъ непремѣнно одного изъ этихъ 
двухъ. Хотя бы онъ требовалъ того, что меньше, однако 
онъ, повидимому, требуетъ большаго, такъ каиъ иногда 
противнику легче доставить то, чего не требуютъ. По¬ 
добнымъ образомъ, если кто стипулировалъ относительно 
рода, а затѣмъ требуетъ вида, напримѣръ если кто вооб¬ 
ще стипулировалъ пурпуръ, а въ послѣдствіи требуетъ 
спеціально Тирійскаго пурпура. Положимъ даже, что онъ 
требуетъ самого худшаго, однако выходитъ то же на 
томъ же основаніи, какое мы только что указали. Также 
считается излишне требующимъ тотъ, кто стипулиро¬ 
валъ вообще раба, а затѣмъ требуетъ спеціально опредѣ¬ 
леннаго, напримѣръ Стиха, хотя бы онъ былъ самый де¬ 
шевый. Стало быть, интенція формулы должна быть со¬ 
ставлена именно такъ, какъ составлена сама стипуляція. 
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54 л ШиД заЙ8 аррагеі іп іпсегйз іогтиііѳ ріиз рей поп 
роззе, ^иіа, сит сегіа ^иапй1;а8 поп реіаіиг, зеД чиіД- 
циіД аДиегзагіит Даге іасеге орогіеге рагеаі іпІепДаІиг, 
пето роіезі ріиз іпіепДеге. іДет іигіз езі еі ві іп гет 
іпсегіае рагйз асйо !) Даіа зіі, пеіиі Ыіз: <}Ѵаэтам 
РАКТЕМ РАКЕТ Ш ЕО РУ^О <}ѴО БЕ АОІТѴК, АСТОКІ8 

еззе 2); циоД ^епиѳ асйопіз іп раисізвітіз саизіз Дагі 
зоіеі. 

55 Пет раіат езі, 8І чиіз аІіиД рго аііо іпіепДегіІ 3), 

54 Ясно однако то, что въ формулахъ, въ которыхъ ин¬ 
тенція не опредѣлена точно, нельзя требовать больше: 
такъ какъ въ самомъ дѣлѣ нельзя требовать больше, ко¬ 
гда не требуютъ извѣстнаго количества, но требуютъ, что¬ 
бы противникъ далъ, сдѣлалъ все, что, очевидно, онъ дол¬ 
женъ дать, сдѣлать. Тоже самое имѣетъ мѣсто, если данъ 
вещный искъ на неопредѣленную часть, напримѣръ тако¬ 
вой: Какая на самомъ дѣлѣ частъ имѣнія, о которой, 

идетъ споръ, принадлежитъ истцу“. Этотъ родъ иска обы¬ 
кновенно дается въ рѣдкихъ случаяхъ. 

55 Точно также ясно, что если кто потребуетъ одно вмѣсто 

§ 54. Ср. Сіе. рго Вове. 1. с. Раиі. 8. В. 3, 8. § 2. Ь. 76. § 1. Б. бе гѳі ѵіпб. (6,1). 
Ь. 1. § 5. Б. ві рага Ьег. (5, 4). Ь. 8. § 1. Б. соіпт. біѵ. (10, 3). Ь. 1 рі\ Б. 
бе іпѣеггои. (11,1). 

§ 55. Ср. § 35.1. бе асѣ. (4, 6) сит ТЬеорЪ. Ггопѣіп. бе сопігоѵ. а^г. р. 43, 26. 
ЬасЬт. I». 5. § 5. Б. бе геі ѵіпб. (6, 1). ѳі со^пПог] ср. § 86. 

*) геі ѵіпбісаѣіо. 

*) Бэкипгъ защищалъ чтеніе: ѵѳіпѣ ѳі Ьегез чиапѣаш рагѣвт реѣаѣ іп ео* 
Пшбо, чио бе а^іѣиг, рагеаі; ірзіпз еззе. Студемундъ возстановилъ дѣйстви¬ 
тельный текстъ этого загадочнаго мѣста, устраняя слово Ьегез, съ которымъ 
трудно было 8дѣсь примириться. И такъ но словамъ Гутшмита „тѵегбеп 
ѵгіг &1йск1ісЬ га §1еісЪег 2еіѣ ѵоп еіпет ѵѳгбгеЬѣеп Заѣг ипб еіпеп іта^іпігГен 
ЕгЪеп егібэѣ. Къ сожалѣнію русская фраза у Расспера вышла не совсѣмъ 
точно. Его переводъ такой: сколько великая часть, очевидно (рагеѣ) еѣс. 

з) Веііітапп-Ноііъоеді сіѣ. II р. 500: аЬег ез капп іп бег іпѣепѣіо бег соп- 
біеѣіо сегіі еіпе Ъезѣіттѣе сапва беЬепбі §ѳпаппѣ ппб бабпгсЬ біе К1а§ѳ аи/ 

йаззеІЪе ОЦесі апз еіпет апсіегп Огипсіе ѵогЬеЬаІѣеп ^егбѳп; іпзо&гп ізѣ біезез 
Ійг біе Сопзитѣіоп пісЬѢ епѣзсЬеібепб. 
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піЬіІ еіш регісіііагі еипцие ех іпіе^го а^еге роззе, циіа 
піЬіІ апіѳ иісіеіиг е^іззе: иеіиі зі із чиі Ьотіпеш 8іі- 
сЬит | реіеге сІеЬегеі, Егоіет реііегіі; аиі зі чиіз ех 
іезіатепіо йагг зібі орогіѳге іпіепёегіі, сиі ех зііриіаіи 
(ІеЬеЬаІиг; аиі зі со^пііог аиі ргосигаіог 1) іпіепёегіі, 
віЬі йап орогіеге. 

56 8е4 ріиз чиігіет іпіеп<1еге, зісиі зирга Йіхітиз 2), 
регісиіозит езЦ тіпиз аиіет іпіепсіеге Іісеі; зесі іе ге- 
ІЦио іпіга еіизйет ргаеіигат а^еге поп регтіііііиг: 
пат ^иі ііа а^іі, рег ехсерііопет ехсіисіііиг, ^иаееxсер- 
ііо арреііаіиг Ііііз ёіиісіиае. 

57 кі ві іп сопДетпаііопе ріиз розііит *) зіі диат 

другого, то онъ не подвергается никакой опасности и онъ 
въ правѣ снова вчинать искъ, такъ какъ, повидимому, онъ 
никакого иска прежде не предъявилъ; если, напримѣръ, 
тотъ, кто долженъ требовать раба Стиха, потребовалъ Эро¬ 
та, или если кто-нибудь будетъ утверждать, что ему 
должно быть дано по завѣщанію то, что слѣдуетъ ему изъ 
стипуляціи, или если представитель по процессу или по 
взысканію съ должника заявили, что имъ должны дать. 

56 Но представлять искъ на сумму, бблыную противъ дѣй¬ 
ствительно-должнаго, согласно выше сказанному, опасно; 
меньшую однако можно требовать съ противника, но 
остального нельзя требовать судебнымъ порядкомъ въ те¬ 
ченіи претуры того же лица. Ибо тотъ, кто вчинаетъ та¬ 
кой искъ, устраняется посредствомъ возраженія, которое 
называется Ііііз йіѵісіиае. 

57 Но если въ кондемнаціи.указано больше, чѣмъ'слѣдуѳтъ, 

§ 56. впрга] § 53. тшив] ср. Ь. 2. § 1. С. де ріиг. ре*. (3,10). — Ь. 18.0. сотт 
діѵ. (10, 3). ехс. Ш. діи.] ер. § 122: 

§ 57. ровііюга] ср. § 68. сопѳйгіпзНіаг] ср. § 52а. іп іпіедг. гее*.] ср. §§ 53. 125. 
2,163. 

О Ср. Скаиѵеаи, 1е сігоИ; (Зев &еп8 <3апв Іев гаррогів де Воте аѵес Іеэ 
реиріев де ГапНчиНё въ ЯоиѵеІІе геѵпѳ Ьівіогщие де дгоМ й*ап$аів еі ёіігапзвг. 
N. 4. 1891. р. 408. 

а) §53. 
3) Другіе читаютъ: реіііиш, 



ГѴ, 58]. 417 

орогіеі, асіогів (\мЫет регісиіиш пиііит езі, 8ес1 [еі 

геиз сит) іпщиат іогшпіат ассерегіі;, іп іпіедгит ге- 
віііиііиг, иѣ тіпиаіиг][сопсІетпаііо. 8І иего тіпиз робііит 
Іиегіі (\пш орогіеі, Ьос воіит соп8е^ш^^1^ (асіог) ^ио(і 
ровиіі; пат іоіа ^иісIет гез іп іиДісіит (Ыисііиг, соп- 
зІгіп§ііиг аиіега соп<1етпаііопІ8 йпе, чиат іисіех е^гейі 
поп роіеві. пес ех еа рагіег) ргаеіог іп іпіе§гит гевіііиіі: 
іасіііив епіт геів ргаеіог виссиггіі ^иаш асіогіЬив: 
Іочиішпг апіет ехсеріів тіііогіЬіів ххѵ аппогиш; пат 
Ьоіиз аеіаіів ЬотіпіЬиз іп отпіЬиз геЬиз Іарзіз ргаеіог 
виссоггк. 

58 8і іп сіетопвігаііопе ріпз аиітіпив ровііит зіі, піЬіІ 
іп іиДісіит (Ыисііиг 2), еі ійео гез іп іпІе§го тапеі: еі 

то для истца не представляется никакой опасности, но, ког¬ 
да и отвѣтчикъ получитъ неправильную формулу, истецъ 
возетановляется въ прежнее положеніе для уменьшенія 
кондемнаціи. Если же указано меньше, чѣмъ слѣдовало, то 
истецъ получаетъ только то, что назначилъ, ибо все дѣло 
переходитъ къ судьѣ, который связанъ предѣлами кондѳм- 
націи, которой преступать онъ не можетъ; и не на основа¬ 
ніи этой части формулы преторъ возстановляетъ истца 
въ прежнее положеніе, такъ какъ онъ скорѣе приходитъ 
въ помощь отвѣтчикамъ, нежели истцамъ. Мы говоримъ 
здѣсь о лицахъ, за исключеніемъ тѣхъ, которыя моложе 
двадцати пяти лѣтъ; людямъ этого возраста преторъ при¬ 
ходитъ на помощь во всѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ они по- 
несли ущербъ. 

58 Если въ демонстраціи указано больше или меньше, то 
ничто не дѣлается предметомъ судебнаго разбиратель¬ 
ства и потому дѣло остается въ прежнемъ положеніи; или 

§58. Ср. §§40.55. 

*) Неточно Расснеръ: и не съ этой стороны преторъ еіс. 
а) Эту фраву слѣдовало перевести иначе, а не такъ, какъ мы читаемъ 

у Расснера: то ничто не дедуцируется въ судъ. Здѣсь не было никакой надоб¬ 
ности передавать въ приведенномъ выше текстѣ слово йе&исііиг іп ^шНсіиш 
въ его латинской формѣ. 



418 [IV, 69—60. 

Ьос езі ^иосI сіісііиг &1за сіетопзігаііопе гега поп регіті. 
Ь9 8е<1 зипі циі риіапі г) тіпиз гесіе сопргеЬепсІі, иі 

Чиі і*оѵіе ЗіісЪит еі Егоіет етегіі, гесіе пійеаіиг ііа 
сіегаопзігаге: сзѵоб еоо бе те номшем екотем емі, 

еі 8І иеііі, сіе біісЪо аііаіогтаіа ііегит а^аі, циіа иегшп 
езі еиш | чиі сіиоз етегіі, 8Іп§и1оз ^ио^ие егаіззе: 
ісЦие ііа таяіте ЬаЬеопі иізит езі, зе<1 зі із чиі ипит 
етегіі, сіе сІиоЪиз е^егіі, Гаізиш <1етоп8ІгаІ. Нет еі іп 
аіііз асііопіЬиз езі, иеіиіі соттосіаіі еі сіерозііі. 

60 8е(1 поз арис? циозсіат зсгіріит іпиепітиз,іп асііопе 
сіерозііі еі йепщие іп сеіегіз отпіЬизехциіЬизсІатпаІиз 
ипиздиіздие і^пошіпіа поіаіиг, еиш ^ш ріиз ^иат орог- 

какъ говорятъ, дѣло не погибаетъ вслѣдствіе ложной де¬ 
монстраціи. 

59 Но нѣкоторые полагаютъ, что меньше можно правильно 
указывать въ демонстраціи, такъ что тотъ, кто купилъ 
Стиха и Эрота, повидимому, правильно составляетъ де¬ 
монстрацію такимъ образомъ: „такъ какъ я купилъ у тебя 
раба Эротаь и если пожелаетъ, то можетъ предъявить 
второй искъ о рабѣ Стихѣ посредствомъ другой формулы, 
такъ какъ несомнѣнно, что тотъ, кто купилъ двоихъ, купилъ 
каждаго въ отдѣльности. Это было главнымъ образомъ 
мнѣніе Лабэона. Но если тотъ, кто купилъ одного, предъ¬ 
являетъ искъ по поводу двоихъ, то его демонстрація не¬ 

правильна. То же самое бываетъ и въ другихъ искахъ, 
напримѣръ о ссудѣ и поклажѣ. 

60 Но въ сочиненіяхъ нѣкоторыхъ юристовъ мы читаемъ, 
что въ искѣ о поклажѣ и затѣмъ во всѣхъ прочихъ, кото¬ 
рые влекутъ за собою безчестіе для осужденнаго, прои¬ 
грываетъ дѣло тотъ, кто показываетъ (въ демонстраціи) 

§ 59. Ср. Ь. 33. Б. сіе асй егаріі (19,1). Ь. 17. § 4. Б. соттоб. (13, 6). — Ь 78. 
§ 1. Б. бе ргосиг. (3, 3). 

§ 60. батп ... і$потіпіа] ср. § 182. асйопе іпіиг.] ср. Соііай 2, 6. Бе Гигіі 
асНопе ей Ь. 19 рг. §§1 — 4. Ь. 52. § 25. Б. бе Пнѣ (47, 2). зирга] § 47. 
Бе бев&пагёопе ей Ь. 15. § 3. Ь. 16. Б. бе боіо (4, 3). Ь. 6. Б. бе геі ѵіпб. 
(6,1). Б. 7 рг. Б. бе іпіис. (47,2). Сопв. 5. Раиі. 2, 31. § 22. 

і) Ср. ВеІктапп- Ноііюед. сій II. р. 222. 
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іегеі сіетопзігаиегіі;, Іііега регйеге, иеіиі зі ^иІ8 ипа ге 
сіерозііа <1иаз ріигезие (с?е)розиіззе (ев) Йешопзігаиегіі; 
аиі 8І І8 сиі ри^по шаіа регсизза езі, іп асііопе іп- 
іигіагит еііат *) аііат рагіет согрогіз рбгсиззат зіЬі 
сіетопзігаиегіі: чиой ап сіе&еатиз сгесіеге иегіиз еззе, 
(Ші^епііиз гечиігетиз. сегіе сит сіиае $іпІ сІерозШ Гог- 
тиіае, аііа іп іиз сопсеріа, аііа іп Гасіит, зісиі зирга 
^ио^ие поіаиітиз 2), еі іп еа ^ш4ет Гогтиіа ^иае іп 
іиз сопсеріа езі, іпіііо гее сіе с\ш а^ііиг Детопзігеіш’, ісі 
езі тосіо (іезі^пеіиг з);’йеіпйе іпГегаіиг іигіз сопІеЫіо Ьіз 
иегЬіз: дѵіпдѵго ов еам кем іььѵм іыл баке еасеке 

больше, чѣмъ слѣдовало, если напримѣръ, тотъ, кто, 
отдавъ въ поклажу одну вещь, показываетъ въ демонстра¬ 
ціи, что отдалъ двѣ или больше, или если тотъ, кого ударили 
въ щеку кулакомъ, указываетъ въ искѣ объ обидахъ, что 
ему нанесли ударъ и въ другую часть тѣла. Мы подроб¬ 
нѣе изслѣдуемъ, что должно считать болѣе вѣрнымъ. Вѣдь 
такъ какъ есть двѣ формулы иска о поклажѣ, одна іп іиз— 
другая—іпГасіит, о чемъ мы упомянули выше, и такъ такъ 
въ той формулѣ, которая основана на правѣ, сперва указы¬ 
вается спорный предметъ и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляется 
его составъ, а затѣмъ (уже) притязаніе истца начинается 
со словъ: „все, что ойъ по поводу этого предмета долженъ 
датъ, вдѣлать такому-то4‘, а въ той формулѣ, которая со- 

х) Студемундъ основательно вставляетъ слово еііат, такъ какъ эдѣсь 
идетъ рѣчь о ріиѳ йетопвігаге, а не о йѳтопвігаге аігид, рго аііо. 

2) Въ преторскомъ эдиктѣ для иска о возвращеніи поклажи были со¬ 
ставлены двѣ формулы, одна—іп Гасіпт, другая—іп іпв. Текстъ этихъ формулъ 
дошелъ до насъ и о ихъ происхожденіи слѣдуетъ предположить то же самое, 
чтб сказано нами о двухъ формулахъ а. согатойаіі. Ср. § 47. III кн. 

3) Ср. примѣчаніе Гушке (V): иетопвігаіогіо т(ойо) сіезщпеіиг Ѵві рго 
аетопвігеіш* іе га(осіо) сіевІЕпеіиг риіо: печие Ьос рго зіовветаіе ЬаЬепбит; 
орропіі Саше сіетопвігаііопет, чпае тосіо сіевідпаііопѳт геі, б. ч. а., пес чпИ- 
Чиат вевібегіі ѵеі сопіепііопів (4, 41) соііііпеі, еі іпіепііопет, чиа аоіог рові 
ѵегЬа 81 РАКЕТ еііат іпв ваши сопіепсііі ас реііі, чиашчпе еііат іогтиіа іп іас- 
іит іапіит аііо тосіо сопііпеге ѵійеіиг ііа иі вітпі гев, б. ч* а-» еа Йеві^пеіиг. 
Сопіга іп апітиш поп іпвисо, іи чиой вапе НЬгагіив еі ѵоіиіі еі всгірвіі: сіетоп- 
ѳігаіогіо т(о<1о) (Зѳѳі^пеіог (віс еііат Кг. ев. 2), ірвит Ѳаіит всгірвівве, §еппі< 
пат еі ѵегат ветопвігаііопет віс іитійе еііат іпаисіііо асііесііѵо (рго Зетои- 
вігаііѵо) бісепіет. 
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ороктет; іп еа иего чиае іп Гасіиш сопсер&х еві, зіаііш 
іпіііо тгепііопіз аііо тойо гев Йе ^иа а^ііиг Йеві^пеіиг 
Ьіз иегЬів: бі ракет іьыш арѵб (шѵикещ іььам беро 

8ѴІ58Е: йиЬііагѳ поп йеЬетив, ^иіп 8І іп Іогтпіа 
^^1ае іп іасіит сотрозііа еві, ріигев ге8 йезі^паиегіі 
циат йеробиегіі;, ІіЧегп регйаі, ^иіа іп іпіепііопе ріиѳ 
розтязб иійеШг *)._ 

ставлена по преторскому праву, сѳйчасъ-же съ самаго на¬ 
чала вещь, по поводу которой вчиненъ искъ, опредѣляется 
иначе слѣдующими словами: „если окажется, что онъ от¬ 

далъ на сохраненіе такую-то вещь такому-то^, поэтому 
мы не должны сомнѣваться, что если кто-нибудь укажетъ 
въ формулѣ іп ѣоіиш больше вещей, нежели отдалъ въ 
депозитъ, то онъ проиграетъ тяжбу, такъ какъ, повиди- 
мому, въ формулѣ интенціи указалъ больше._ 

>) Ср. Іпв*. Іпв*. (4, 6) § 36: 8пп* ргае*егеа чиаесіат ас*іопев, чиіЪпв 
поп вешрег воіійит, чпой поЬів йвЪе*иг, вей тойо воіійит сопвечиітиг, тойо 
тіппв. Ш ессе, ві іп ресиііат Шіі ѳегиіае а^атив; пат ві поп тіпиа іп респНо 
віі, чпат регвечпітпг, іп воіійит раіег йотіпивие сопйетпа*иг; ві иего тіппв 
іппепііиг, Ъасіепив оопйегапа* іийех, чиаѣепиѳ іп респііо віі; чиѳтайтойит 
аи*ет ресиііиш іп*в11ігі йѳѣеа*, вио огйіпе ргоропетив (с?. 4, 69. 73). § 37. Нет 
ві йе йо*е іийісіо тиііег а^а*, ріасе*, Ьасіеппв тагі*ит сопйетпагі йеЪеге, циа- 

іеппв йсеге ровві*, ій ев*, чиаіепиѳ ?аси1*а*ез еіпз ра*іип*иг. і*ачие ві йо*ів 
Чиап*і*а*і сопсиггап* &си1*а*ез еіив, іп воіійит йатпа*иг; ві тіппв, іп *ап*ит, 

чиап*ит &сегѳ ро*ев*. Ргоріег ге*еп*іопет чиочие йо*ів гере*і*іо тіпиі*иг: пат 
оЪ ітрепваз іп гев йо*а1ев Гасіаз тагі*о ге*еп*іо сопсѳвѳа ев*, чиіа ірво іпге пе- 

севѳагіів вптрііЪпв (Зов тіпиі*иг, віси* ех ІаііогіЬиз Бі^евіогит ІіЪгіа содповсеге 
Нсеа* (сі ІЛр. 6. е* Вое*1і. а<1 Сіе. Тор. 17, 66. р. 378. Ог. чиет чпаѳ *гайі* йе 
гѳі ихогіае асііопе ех Ъоо Сгаіі Іосо вптвівве сгейіЪіІе ев*). § 38. 8ей е* ві чпів 
епт рагепіе вио ра*гопоие а&а*, і*ет ві восіпв бит восіо іийісіо восіе*а*із а§а*, 

поп ріив ас*ог сопвечш*иг, чпат айиегвагіив еіив Гасеге ро*ев*; ійет ев*, ві чпіа 
ех йопа*іопе виа сопиепіаіиг. § 39. Сотрепва*іопев чпочпе орровКае ріегит- 

Чие еПісіип*, и* тіппв чиівчпе сопвечиа*иг, чпат еі йеЪеЪа*иг: патчие ех аечио 
е* Ъопо ЬаЬііа гаііопе еіив, чпой іпиісѳга ас*огет ех еайет саиза ргаеаіаге 
6рог*еге*, іп геіічнига епт, сит 400 ас*ига ев*, сопйетпа*, зіеи* іат йіс*ит ев*. 

§ 40. чиае регйие* ай Ъопогит севвіопет, Іпв*іпіаппв Іосо йейис*іопів (§§ 65—68), 

чиае і*ет йѳеос*огит сопйісіопѳт врес*а*, розиізве е* аііипйе вптвівве сгейеп- 

4пв ев*.. 
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61 _._Сотрепзаііопез *) (ріосріе 
оррозііае ріегитуие е//ісіипі9 иі тгпиз уищие сопщиа- 
іиг9 уиат ег деЪеЪаіиг. Іп Ьопае /ійег епгт іийісііз 

сит ІгЬега роіезіаз регтійі иіЛеаіит іийісі ех аесрхо еі 

Ъопо аезігтапгЛ, циапіит асіогі гезіііиі орогіеаі, Нас іп 
роіезіаіе еіиз | сопііпеіиг, иі ЬаЬіІа гаііопе еіиз чиой 
іпиісет асіогет ех еасіет саива ргаезіаге орогіегеі, іп 
геІЦиит еит сит чио асіит еві, сошіетпаге (деЬеаі). 

62 8ипІ аиіет Ьопае йсіѳі іисіісіа (иеіиіі) Ьаес: ех 
етріо иепсіііо, Іосаіо сопсіисіо, пе^оііогит ^евіогит, 
тапсіаіі, сіеровііі, ййисіае, рго восіо, Іиіеіае, ѵег ихогіае 3). 

61 _Если же сопоставить зачеты, то часто быва¬ 

етъ, что каждый получаетъ меньше чѣмъ ему слѣдовало. 
Ибо такъ какъ въ судахъ по доброй совѣсти судьѣ, пови- 
димому, предоставлена полная возможность опредѣлить на 
основаніи справедливости, сколько слѣдуетъ возвратить 
истцу, то въ его власти также, принявъ во вниманіе то, что 
со своей стороны истецъ долженъ заплатить на основаніи 
того-же иска, присудить къ уплатѣ остальнаго того, про¬ 
тивъ кого предъявленъ искъ. 

62 Разбирательству судовъ но доброй совѣсти подлежали 
иски по куплѣ-продажѣ, по договору найма, по веденію 
кѣмъ-либо чужихъ дѣлъ, по договору порученія, поклажи, 
фидуціарный искъ, по дѣламъ товарищества, опеки, искъ 
противъ мужа о возвращеніи приданаго послѣ развода. 

§ 61. Ср. §§ 30. 39.1. йе асѣ. ^4, 6). Сіе. Де оГСс. 3, 17. § 70. Раііі. 2, 5. § 3. 
§ 62. Ср. § 28.1. іЬ. Сіе. 1. с. Тор. 17. § 66. бе паѣ. беог. 3, 30. § 74. Ъ. 38 рг. 

Т>. рго вое. (17, 2). 

!) Гушке возстановилъ начало этого § на основаніи §§ 30. 32. іпвѣ. 
Іовѣ. (4, 6). 

3) Асѣіопев іп регвопаш, которыя имѣютъ Гогтпіаш іп зпв сопсерѣат, 
раздѣляются на асѣіопев вѣгіеѣі іпгів и на асѣіопев СіпШсіа) Ьопае йбеі. Перво¬ 
начально въ древнемъ Римѣ всѣ иски были асѣіопев вѣгіеѣі Зигів и только со 
временемъ являются подъ вліяніемъ т. н. аечпіѣав — асѣіопев Ьопае Ябеі. 
Равница между этими родами исковъ заключается въ томъ, что при искалъ 
Ьопае йбеі судьѣ вмѣнялось въ обязанность при произнесеніи приговора при¬ 
нимать во вниманіе не только тѣ обстоятельства, которыя были указаны въ 
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63 Ьібегиш еві | іатеп іисіісі пиііат отпіпо іпиісеш 
сотрепзаііопіз гаііопет ЬаЬеге; пес епіт арегіе Готи¬ 
ке иегЬіѳ ргаесірііиг 1), зе<і циіа іб Ьопае ййеі іийісіо 
сопиѳпіепз иісіеіиг, ісіео оГйсіо еіиз сопііпегі сгейНиг. 

63 Однако, судьѣ предоставлялась полная свобода не при¬ 
нимать во вниманіе никакихъ основаній для запета; по 
крайней мѣрѣ формулой иска это прямо не опредѣляется, 
хотя въ судахъ по доброй совѣсти должны обращать вни¬ 
маніе на взаимныя отношенія сторонъ, 

формулѣ, но и всякія другія, на которыя могла сослаться сторона при даль¬ 

нѣйшемъ производствѣ дѣла, причемъ судья еще до рѣшенія дѣла по суще¬ 

ству прежде всего долженъ былъ примирить всѣ доводы и возраженія обѣ¬ 

ихъ сторонъ, такъ что въ случаѣ надобности зшіех могъ вовсе уничтожить 
притязаніе истца. Корень различія асііоппт вігісіі іагіѳ и асііошнп Ьопае 
йсіеі лежитъ основательно въ различіи принциповъ, руководившихъ судьею 
въ томъ и другомъ случаѣ при обсужденіи спорнаго правоотношенія; а види¬ 

мымъ результатомъ этого различія была отсутствовавшая въ первомъ слу¬ 

чаѣ, а предоставленная судьѣ во второмъ, власть свободно оцѣнить размѣръ 
отвѣтственности виновнаго. Къ числу асііопев Ьопае йбеі принадлежали по 
Гаю личные иски по договорамъ купли-продажи, найма, поклажи, иски по 
приданому, по товариществу, по веденіи кѣмъ-либо чужихъ дѣлъ, по догово¬ 

ру порученія, искъ по фидуціарнымъ сдѣлкамъ, искъ противъ опекуна. 

Въ Іпві. ІпвЬ. (§ 28. IV. 6) упоминаются еще ЬегесііЫів реМіо и асііо ргае- 

всгіріів ѵегЬів. Къ этой серіи исковъ прибавились: искъ по договорамъ ссу¬ 

ды, иски по залоговымъ отношеніямъ, по раздѣлу общаго имущества, асііо 
іатіііае егсізсппйае. Въ судебную формулу этихъ исковъ включалось въ ин¬ 

тенціи, прямое указаніе на то, что взаимныя отношенія сторонъ должны опре¬ 

дѣлиться судьею съ точки эрѣнія доброй совѣсти. Ср. IЩпйзскеШ. РапсІ. I 

§ 46 п. 4. Веккег, Асііопеп. I. р. 160—169. Вігктауег9 йіе Ехсерііопеп іш Ьо¬ 

пае ййеі зпбісіап). 1874. 

і) Этотъ отрывокъ причисляется къ очень спорнымъ и сомнитель¬ 

нымъ мѣстамъ Гаевыхъ Институцій. Гешепъ не рѣшился возстановить этого 
мѣста и дѣлаетъ только примѣчаніе: вепіепііа Ьаес еві: іп Ъ. І. ^асНспв агЬііго 
пѣ сошрепваііопів гаііопет ЬаЪеаі, поп Іогтпіае ѵегЬів ргаесірі. Гефтеръ (1827 

и 1830): іп Ьів цпісіет іисіісі поПо тойо езі іщипсіит сотрепв. гаі. ЬаЬеге: пе- 

цпе епіт Іогтпі. ѵегЬ. ргаесір. Бжингъ предлагаетъ: іп Ьів чшбет іийісі пиііо 
тобо еві ргаесеріпт іпѵісеш сотр. гаі. ЬаЬ. зсііісеі еі Ьос поп ірвіцв Іогт. ѵегЬ. 

ргаес. Наша редакція основывается на чтеніяхъ Гушке и Студемупда, кото¬ 

рымъ однако не удалось устранить несогласія между фраэами: щсіісі ппііага— 

сотрепваііопів гаііопет ЬаЬеге ргаесірііаг и Ш оШсіо іпйісів сопііпеіпг. 
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64 Аііа саиза езі ііііиз асііопів ^иа аг^епіагіив *) ех- 
регііиг: пат із со§йиг сит сотрепзаііопе а^еге, еі еа 
сотрепзаііо иегЫз іогтиіае ехргітііиг; айео ^иі<Iет, иі 
зШіпъ аЬ іпіііо сотрепваііопе і*асІа тіпиз іпіепсіаі зіЬі 
<кп орогіеге і) 2 3). ессе епіт зі шіегііит х тіііа йеЬеаі 
ТШо, аЦие ѳі хх (іеЬеапІиг, зіс іпіепйіі: зі ракет тітіѵм 

ЗІВІ X МІІЛА БАКЕ ОРОКТЕКЕ АМРЫѴ5 (?УАМ ІР5Е ТІТІО 

БЕВЕТ. 

65 Ііет Ьопогит етріог сит йейисііопе а^еге іиЬеіиг, 

64 Другое принимается въ искахъ, которые вчиняетъ бан¬ 
киръ, ибо онъ долженъ предъявить искъ съ зачетомъ, 
и этотъ зачетъ опредѣляется словами формулы, такъ что, 
отчисливъ въ самомъ началѣ то, что онъ долженъ запла¬ 
тить, онъ заявляетъ, что ему должны дать меньше. Бели, 
напримѣръ, онъ долженъ Тицію 10,000 сестерцій, а ему са¬ 
мому слѣдуетъ отъ Тиція 20,000 сестерцій, то пусть оаъ 
формулируетъ свое требованіе слѣдующимъ образомъ: 
„Если дѣйствительно Тицій 'долженъ дать ему (банкиру) 
на 10,000 болѣе, чѣмъ онъ самъ (банкиръ) долженъ Тиціюи. 

65 Равнымъ образомъ покупатель имущества долженъ 

§ 65. Ср. 1. 81. Аііат йейиейошв саяит ѵій. іп Ь. 2. § 7. Б. Йе йоіі таіі ехс. 

(44, 4). 

і) Римскіе банкиры занимались кредитными операціями въ различ¬ 

ныхъ видахъ: принимали деньги на сбереженіе, занимались размѣномъ де¬ 

негъ, выдавали ссуды, открывали платежи на текущій счетъ для своихъ 
вкладчиковъ, устраивали аукціоны и т. п. У аргентарьевъ были книги двухъ 
родовъ. Общая книга, въ которой записывались всѣ операціи банкира и такъ 
наз. ІіЬег гаііоппт, гдѣ отмѣчались особенныя операціи съ крупными дѣль¬ 

цами. Въ судѣ банкирскія книги относительно другихъ лицъ считались на¬ 

стоящими доказательствами, а касательно банкировъ принимались какъ до¬ 

казательство только въ томъ случаѣ, если онѣ свидѣтельствовали во вредъ 
аргентаріямъ (1. 4.-13 Б. 2, 13.1. 8. Б. 16, 3. 1. 24 § 2. Б. 42, 5. 1. 88. Б. 46, 3. 

N07.136). 

3) Ср. РисНід, Сигвнв Йег ІпвМіЦіопеп. § 280 пит. ц. и г.: йег агдепіагіив 
пшвв аів бЯепШсЬег КесЬтшввЛіЬгсг (іеп АЬгид зеІЬяі Ъезогдеп (адеге сит 
сотрепвайопе), йіевег -ЫеіЪѣ пісЫ; \ѵіе іт Ъ. і. Іийісіит йет ВіеЬіег йЪег- 

Іаввеп. 
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ісі е$і иі іп Ьос зоіиш айиегвагіиз еіиз сопйетпеіиг чиой 
гирегезі, деіисіо ео чиосі іппісет еі Ьопогит етріог 
(іей’аидаіогів погаіпе йеЬеі '). 

66 Іпіег сотрепзаііопет аиіет ^иае аг^епіагіо орропі- 
іиг 2), еі сЫисііопет ^иае оЬісііиг Ьопогит етріогі, 
Ша Дійегепііа еві, ^ио<1 іп сотрепзаііопет Ьос воіит 

предъявить искъ съ вычетомъ, т. е. чтобы противникъ его 
былъ присужденъ къ уплатѣ* суммы, которая остается за 
вычетомъ долга, который въ свою очередь долженъ ему 
покупатель имущества отъ имени несостоятельнаго долж¬ 
ника. 

66 Между зачетомъ, который обязываетъ банкира и вы¬ 
четомъ, который вмѣняется въ обязанность покупателю 
имущества, имѣется та разница, что при зачетѣ принима¬ 
ются въ разсчетъ только предметы того же рода и ка- 

§ 66. Ср. Рапі. 2, 5. § 3.—Ь. 47. §§ 4. 5. Б. де респі. (15,1). Ь. 15. Б. гаіаш гет 
(46, 8). Ь. 11. С. деров. (4, 34). 

]) Прямое взысканіе съ имущества несостоятельнаго должника пре¬ 

торъ сталъ давать прежде всего въ видѣ шіввіо іп Ъопа въ пользу кредитора. 

Избранный кредиторомъ управитель (тадізіег) продавалъ имущество какъ 
цѣлое со всѣми претензіями. Покупатель имущества (Ьопогпш етріог) 

уплачивалъ кредиторамъ опредѣленные проценты по ихъ требованіямъ (это 
была покупная цѣна, за которую онъ получалъ активную собственность). 
Слѣдовательно, исполненіе всякій разъ производилось надъ цѣлымъ имуще¬ 

ствомъ, причемъ приглашались всѣ другіе кредиторы неоплатнаго должника. 
Преторъ давалъ покупателю имущества искъ „сшп дѳдпсііопе“ и когда Ьопо¬ 

гит етріог изъ требованія конкурснаго должника предъявлялъ искъ, тогда 
судьѣ предписывалось приговорить отвѣтчика только въ размѣрѣ того, сколь¬ 

ко послѣдній съ своей стороны могъ требовать отъ покупателя имущества 
какъ кредиторъ конкурснаго должника. Кондемнація дѣлалась чреэъ это 
іпсегіі сопдешпайо, хотя требованіе Ьопогпш етріог’а направлялось на опре¬ 

дѣленную сумму. Ср. РисЫа, сіі.: іп <іег МШе гѵѵіасЬеп дѳг сотрепваііо дев 
аг&епѣагіив и. деп Ь. Г. зидісив віеЫ діе <1ед.исІіо (Іе$ Ьопогит етріот, дѳг ѳіво иш 
Ргосепіе декаиЙѳ Гогдегии# дев де^гапдаіог уоп дет ЙсЬиІдпег ипд &1еісЪгеі- 

И§ет СІапЫ^ег дев Іеігіегеп еіпкіа^і. Ег тивв діе Се$епй>гдегпп2 дев Іеѣгѣѳ- 

геп гит ѵоііеп Веіга^, пісЫ; Ыозз гит Ргосепізаіг іп АЬги$ Ьгіп$еп; ог ЪгапсЬі 
діе КесЬппщ? пісЫ зеІЬзі гп вѣеііеп, вопдегп ппг дѳп Іийех ги еіпег дедисИо іп 
дег Іііів аевіітаііо гп аиіогівігеп. Ср. ѴегпЪигд, ЕіЫіо Ьопогпш. 1850. р. 147. 

8сЛеыг/, ВеИта^е. (1852). И* VII. р. 155. 

3) Другіе читаютъ: іЫегропііпг или’ргоропііпг. 
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иосаіиг ^иос1 еіивёет §епегіз еі паіигаё ёзі 1), иеіиіі 
ресипіа спт ресипіа сопрепзаіиг2), Ігііісит сит Ігііісо» 
иіпит сиш иіпо, аёео | иі ^иіЬи8ёат ріасеаі поп отпі- 
тоёо иіпит сит иіпо аиі Ігііісит сит Ігііісо сопрепзап- 
ёшп, зеё ііа 8І еіизёет паіигае ^иа1і^а^І8^ие зіі. ііі ёе- 
ёисііопет аиіет иосаіиг еі ^иоё поп езі еіизёет ^епе- 
гІ8: і^ие зі ресипіат реіаі Ьопогит етріог еі іпиі- 
сет иѳго ігитепіит аиі иіпит і« ёеЬеаІ, ёеёисіо гё 
(аеаіітаіаі) 3) чиапіі іё егіі, іп геІЦиит «регііиг. 

67 Нет иосаіиг іп ёеёисііопеш еі іё чиоё іп ёіет ёеЬе- 
Іиг; сопрепзаіиг аиіет Ьос воіит циоё ргаезепіі ёіе ёе- 
Миг. 

чества, деньги, напримѣръ, можно погашать деньгами, 
пшеницу—пшеницею, вино виномъ и даже, но мнѣнію нѣ¬ 
которыхъ юристовъ, не всегда можно было предъявлять къ 
зачету вино съ виномъ или пшеницу съ пшеницей, а толь¬ 
ко тогда, когда эти предметы были однородны и одинако¬ 
ваго качества; къ вычету можно предъявить и то, что не 
однородно. Такимъ образомъ, если покупатель имущества 
требуетъ денегъ, а съ своей стороны онъ самъ долженъ 
хлѣбъ или вино, то по вычетѣ цѣны этого, онъ предъявля¬ 
етъ же искъ на остальное. 

67 Точно также допускается къ вычету срочный долгъ; за¬ 
честь можно только наличный долгъ. 

§ 67. Ср. іі. 7 рг. Б. сіе сотрепа* (16, 2). 

') Цѣль зачета, предупредить двойную передачу одного и того же 
предмета, поэтому онъ мыслимъ лишь при томъ условіи, что обѣ стороны 
должны другъ другу одинъ и тотъ же предметъ. Ср. ПегпЪигд, сііе Сотреп- 

ваііоп пасЬ гот. КссМ. § 43. Еізеіе, сііе Сотрепзаііоп пасЬ гот. и $етеіп. 

КесЬі. р. 315. 

2) Расснеръ неточно: деньги, напр., сравниваютъ съ деньгами. Сот- 

репзаге == замѣнятъ, одно другимъ покрывать, зачислятъ, зачесть, но никогда 
въ значеніи: сравнивать. 

3) Студемундъ предлагаетъ: іа деЬеаІ, дедисіо чиапіі ісі егіі. Тушке 
писалъ прежде: Пейисіа еа ге; теперь остановился на чтеніи: Пейисіо ге 
(аеаіітаіа). Гутшмитъ защищаетъ: дейпсіо а Ьопогшп етріоге. 

Инст. Гая. 28 
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68 Ргаеіегеа сопрепзаііопіз чиійет гаііо іп іпіепііопе 
ропііиг; цио ЙІ, иі зі іасіа сопрепваііопе ріиз питто 
ипо іпіепйаі аг^епіагіиз, саиза сайаі еі оЬ ій гет рег- 

Йаі 1). йейисііо иего ай сопйетпаііопет ропііиг, ^ио Іосо 
ріиз реіепіг регісиіит поп іпіегиепіі; иііцие Ьопогит 
етріоге а^епіе, циі Іісеі йе сегіа ресипіа а^аі, іпсегіі 
Іатеп сопйетпаііопет сопсіріі. 

69 ($иіа Іатеп зирегіиз тепііопет ЬаЪиітиз йе асііопе 
циа іп ресиііит йііогит іатіііаз зегиогитцие а^гіиг, 

ориз езі иі Йе Лас асііопе еі йе сеіегіз циае еогипйет 

68 Кромѣ того основаніе зачета излагается въ той части 
формулы,которая выражаетъ притязаніе истца; вслѣдствіе 
этого, если сдѣлавъ зачетъ, банкиръ будетъ требовать 
хоть одной монетой болѣе, то онъ проиграетъ дѣло; вы¬ 
четъ помѣщается въ той части формулы, которая называ¬ 
ется сопіешпаио и хотя-бы требованіе, заявленное въ этой 
части формулы и превышало должное, то истецъ не под¬ 
вергался опасности. Особенно, когда предъявляетъ искъ 
покупатель имущества, то,хотя-бы предметомъ иска была 
точно опредѣленная сумма денегъ, онъ все-таки составля¬ 

етъ кондемнацію безъ точнаго опредѣленія суммы. 
69 Такъ какъ выше мы упомянули объ искѣ, вчинаемомъ 

противъ имущества сыновей и рабовъ, то необходимо со¬ 
общить болѣе точныя свѣдѣнія объ этомъ искѣ и о иро- 

§ 68. Ъ. е. адеиіе] і. е. сит. Ъ. е тріо г эій, чиі а<*ай. 
§ 69. = рг. I. чиоб с. ео ц. іп аііепа р. (4, 7). зирегіия] ср. пой. 1 ад § 60. р. 368. 

!) Ср. примѣчаніе 8ома о различіи между а$еге сит сотрепяайіопе 
и а<?еге сит бебисйіопе: Апдегв тоагб бег агдепйагіиз, бег Вапкіег, ЪеЬапбеП, 

тееіскеп бег Рггійог пбйЬідйе айв бет Соийосттепй—ѵегЬа1і;пІ88 „сит сотрепяа- 

1іопе“ 2іі кіа&еи, \ѵеі! бае аиі еіие Кеіііе ѵоп 2аЫии§еп и. Се^епгаЫип^еи дс- 

гісЬйѳйѳ Сопйосиггепй—ѵегЬаІІпіѳз пісЬй гиг 2аЫип& бег еіпгеіпеп Розіеп, зоп- 

бегп гиг 2аМип& пиг без Заібо оЫі^ігй. Біе Іпіепііо \ѵаг Ьіег аиі беп Заібо 
ЗсзйеШ, аиГ базе, \ѵаэ бег Кіадег „теЬг“ ѵоп бет Апбет га Іогбегп Ьаййе, во 
бавз Ьіег Ьеі сегйа іпйепйіо бег ІШ§сг депаи баз іп бег іпйепйіо ап^едвЬспе 
Ріиз ЬаЪеп тиззйе, ит беп Ргосезэ ги &ешппеп, \ѵаЬгепб Ьеі бет а&еге сит 
бебисйіопе баз Мазз, ит \ѵе1сЬез біе Гогдегип? бигсЬ СедепГогдегип# дотіпдегй 
ѵѵегбеп течігде, іи бег Гогтиіа баіііп ^езйеШ ЫіеЬ. 
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потіпе іп рагепіез йотіпозие (Загі зоіепі, сіііі^епііиз ай- 

топеатиз. 

70 Іпргітіз ііациѳ зі іиззи раігіз Йотіпіие пе^оііит 
^езіиш егіі, іп зоіійига ргаеіог асііопет іп раігеш Йоті- 
питие сопрагаиіі;; еі гесіе, циіа чиі На пе^оііит §егіі, 
та^із раігів Йотіпіиѳ циат Шіі зегиіие ййет зеяиііиг •). 

71 Еайет гаііопѳ | сопрагаиіі; йиазаііаз асііопез, ехег- 
сііогіат е4 іпзіНогіат 2). іипс аиіет ехегсііогіа Іосит 
ЬаЪеІ, сиш раіег Йотіпизие йііит зегиишие та^ізігит 
паиі ргаерозиегіі, еі циісі сиш ео еіиз геі #гаііа сиі 

чихъ, которые обыкновенно предоставляются упомяну¬ 
тымъ лицамъ противъ родителей и господъ. 

70 Итакъ, во первыхъ, если но приказанію отца или госпо¬ 
дина будетъ совершено юридическое дѣйствіе, то преторъ 
составляетъ искъ въ полной суммѣ противь отца или гос¬ 
подина, да это и правильно, такъ какъ тотъ, кто такимъ 
образомъ совершаетъ юридическое дѣйствіе, скорѣе полага¬ 
ется на добрую совѣсть отца или хозяина, чѣмъ сына-или 
раба. 

71 На этомъ же основавіи преторъ установилъ и два дру¬ 
гихъ иска: ехегсііогіа и іпаШогіа; первый имѣетъ мѣсто 
тогда, когда отецъ или господинъ назначалъ сына или раба 
капитаномъ корабля, и когда съ нимъ вступили въ сдѣл- 

§ 70. = § 1.1. іь. 

§ 71. Ср. § 2.1. ІЪ. Раиі. 2, 6. 

і) Юристы называли пекуліемъ такое имущество, которому рабъ съ 
согласія своего господина ведетъ особый счетъ (1. 5. § 4. Б. 15,1). Это иму¬ 

щество увеличивалось и уменьшалось; изъ него рабъ платилъ господину вы¬ 

купъ за свою свободу. Постоянно пекулій давалъ рабу поводъ вступать въ 
обязательства какъ со своимъ господиномъ такъ и съ третьими лицами. Вре¬ 

менныя обязательства раба и господина основывались на ихъ личномъ довѣ¬ 

ріи другъ къ другу и были всецѣло изъяты изъ юридической области. Но 
нельзя было отнестись такимъ же обравомъ къ обязательствамъ раба съ 
третьими лицами. Вступая въ сдѣлку съ рабомъ, который, съ согласія госпо¬ 

дина, велъ особое хозяйство, каждый полагался на то, что господинъ при¬ 

метъ на себя послѣдствія сдѣлки. 

Нѣкоторые издатели читаютъ: іпяМйгіогіа и іпаШпіог. 
28* 
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ргаерозііиз Гиіі, пе^оііит ') ^езіит егіЦ сит епіт еа 
^ио^ие гез ех иоіипіаіе раігіз Дотіпіие сопігаЪі иісіеа- 
іиг, аециіззітит еззе иізит езі іп воіігіит (гпеит) ас- 
ііопет сіагі: чиіп еііат, Нсеі ехігапеит та^із- 
ігит паиі ргаерозиегіі зіие зегиига зіие ЦЬегит, іатеп 
еа ргаеіогіа асііо іп еит геййіЬиг: іДео аиіет ехегсііогіа 
асііо арреііаіиг, , циіа ехегсііог иосаіиг із ай циет соі- 
іісііапиз паиіз циаезіиз региепіі. іпзіііогіа иего іогтиіа 
іит Іосит ІіаЬеі, сит циіз ІаЬегпае аиі сиіІіЬеі пе^о- 
ііаііопі Шіит зегиитие аиі; яиетІіЬеі ехігапеит, зіие 
зегеит зіие ІіЬегит ргаерозиегіі;, еі ^иі<1 сит ео еіиз 
геі ^гаііа, сиі ргаерозііиз езі, сопігасіит Гиегіі: ісіео 
аиіет іпзіііогіа арреііаіиг, ^иіа чиі ІаЬегпае ргаеропгіиг, 
іпзіііог арреііаіиг: ^иае еі ірза іогтиіа іп зоііііит езі. 

72 Ргаеіегеа ігібиіогіа ^ио^ие асііо іп раігет сіотіпига- 

ку относительно предмета, надъ которымъ онъ былъ на¬ 
значенъ начальникомъ. Такъ какъ, иовидимому,даже этотъ 
предметъ сталъ предметомъ юридическаго отношеній но 
волѣ отца или господина, то преторъ считалъ справедли¬ 
вымъ дать (противъ него) искъ на полное удовлетвореніе. 
Даже хотя-бы кто-нибудь назначилъ правителемъ корабля 
постороннее лицо, раба или свободнаго, то противъ него 
дается этотъ преторскій искъ. Ехегсііогіа же искъ назы¬ 
вается потому, что тотъ, кому принадлежитъ ежедневный 
доходъ отъ корабля, называется ехегсііог. Формула-же 
называемая Іпзіііогіа, имѣетъ мѣсто тогда, когда кто-либо, 
поручаетъ завѣдываніе таверной или какимъ нибудь про¬ 
мысломъ своему сыну или рабу и когда съ нимъ будетъ 
заключенъ какой-либо договоръ по поводу того дѣла' 
для которого онъ назначенъ. Этотъ искъ называется 
іпзіііогіа потому, что тотъ, кто назначается завѣдующимъ 
таверной называется іпзіііог; и сама эта формула соста¬ 
вляется іп зоіігішп т. е. на цѣлостное удовлетвореніе. 

72 Кромѣ того противъ отца и господина установленъ еще 

§ 72. = § 3.1. іъ. Ср. § 74. 

]) По мнѣнію Моммзена это—-глосса. 
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ие сопбіііиіа ев*, сит Яііиз зегиизие іп ресиііагі ^ио- 
сипцие ргейо 1) тегсе зсіепіе раіге Йотіпоие пе§оііе№г; 
пат 8І циісі еіиз гег ^гаііа сит ео сопігШит йіегіі, На 
ргаеіог іив сіісіі;, иі яиіДциіЯ іп Ыз тегсіЬиз | егй, сріоА,- 
фие іпйе гесеріит егіі2), ід, іпіег (раігет) д,отіпит(ие), 
зі диѵі еі йеЪеЪііиг, еі сеіегоз егеЛііоѵез рго гаіа ротііопе 
<ІізігіЪиаіиг\ еі срііа ірзі (раігі) с(отіпо(ие) (ІізігіЪиііопет 
регтііііі, ві ^иІ8 ех сгеіІііогіЪиз диегаіиѵ, циаві тпгпиз еі 
ітіЬиіит зіі, ^иат орогіиегііэ капе еі асігопет айсотто- 
(Іаі, диае ігіЬиіогіа арреііаіиг. 

73 Ргаеіегеа іпіѵойисіа езі асііо іе ресиіго йееріе ео, 
уиой іп гет(раігіз) (Іотіпі(ие) иегзит егіі3), иіциатиіз 

искъ ігіЪиѣогіа, когда сынъ или рабъ пользуется съ вѣдо¬ 
ма отца или господина своимъ певуліарнымъ имущест¬ 
вомъ для веденія какого—нб. промышленнаго предпрія¬ 
тія, какой бы оно ни было цѣны; ибо если съ этимъ 
сыномъ или рабомъ будетъ заключенъ какой-либо дого¬ 
воръ касательно этого торговаго предпріятія, то преторъ 
судитъ такимъ образомъ, что всѣ товары и прибыль отъ 
нихъ должны быть раздѣлены по соразмѣрности требова¬ 
ній между отцомъ или господиномъ, если ему что-либо 
слѣдуетъ, и прочими вѣрителями; и такъ какъ раздѣлъ 
наличности предоставленъ самому отцу или господи¬ 
ну, то въ случаѣ, если кто изъ вѣрителей будетъ жа¬ 
ловаться, что ему удѣлено меньше, чѣмъ слѣдовало, пре¬ 
торъ предоставляетъ ему искъ, который называется ѣгі- 
Ьиѣогіа. 

73 Кромѣ того введенъ былъ искъ о пекуліѣ и о томъ, что 
издержано въ пользу отца или господина. Хотя-бы сдѣл - 

§ 73. = § 4. I. ІЪ. Ср. Раиі. 2, 9. 

!) Большинство читаетъ просто: ресиііагі тегсе. Гушке (V) предла¬ 

гаетъ: сіу и в ѵі в ргеііі тегсе. Мы бы читали: чпосшщие ргеііо. 

а) Рассперъ совсѣмъ не понялъ этой фразы, которую онъ такъ пере¬ 

велъ: и все, что ивъ него будетъ взято обратно. Очевидно идетъ 8дѣсь рѣчь 
о прибыли (гесеріит = регееріит, извлекать выгоду). 

3) Если подвластный сынъ или рабъ вступалъ въ юридич. сдѣлку съ 
третьимъ лицомъ, и пріобрѣтенное изъ этого обязательства употребилъ въ 
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зіпе иоіипіаіе (раігіз) Аотіпі(ие) педоііитдезіит егіі, Іа- 

теп $іие <\иі& іпгет еіиз иегзит/иегіі, Ыіоіитргаезіаге 
АеЬеаі, зіие уиій поп зіі іп гет еіиз иегзитэ Ы еаіепиз 
ргаезіаге йеЬеаі, диаіепиз ресиііит раіііит 1): [іп гет 
аиіет йотіпі иегзит іпіеііедііиг, <\иіАуиі& песеззагіо іп 
гет еіиз іпрепАегіі зегииз, иеіиіі зі тиіиаіиз ресипіат 
сгеАііогіЪиз еіиз зоіиегіі, аиі аеАг/ісіа гиепііа /иізегіі, 
аиі /атіііае /гитепіит етегіі, иеі еііат/ипАит аиі 
диатІіЬеі аііат гет песеззагіат тегсаіиз егіі\: іЩие 
зі ех Аесет иіриіа зезіегіііз *), ^иае зегииз іииз 
а Тіііо тиіий ассеріі, сгеАііогі іио ([иіщие зезіег- 
На зоіиегіі, геіщиа ѵеѵо ^иіп^ие диоЫЪеі тоАо соп- 

зитрзегіі, рго циіщие диіАет іп зоИАит Аатпагі АеЪез} 

ка заключена была безъ согласія отца или господина, 
однако, если что-нибудь пойдетъ въ его пользу, то онъ 
долженъ возвратить все пріобрѣтенное, а если ничто 
не поступило въ его пользу, то онъ (отецъ или гос¬ 
подинъ) отвѣчаетъ въ томъ размѣрѣ, какой допускаетъ 
пекуліумъ. (Обращенными въ пользу господина при¬ 
знаются воѣ необходимыя издержки, сдѣланныя въ его 
интересѣ рабомъ, напримѣръ, когда онъ, взявъ взаймы, 
удовлетворилъ его кредиторовъ, или поправилъ постройку, 
готовую обрушиться, или купилъ для его семейства 
хлѣба или землю, или какую-либо иную необходимую 
вещь). Поэтому, если, напримѣръ изъ десяти, положимъ, 
сестерцій, которыя твой рабъ получилъ взаймы отъ Ти- 
ція, пять уплотитъ твоему вѣрителю, а остальные пять 
истратить какимъ-либо образомъ, то тебя слѣдуетъ при¬ 
судить къ уплатѣ пяти сестерцій въ полной суммѣ, а за 

пользу отца или господина, то вѣритель по сдѣлкѣ имѣлъ противъ этого по¬ 

слѣдняго асііо де іп гет ѵегво и отецъ или господинъ отвѣчалъ въ размѣрѣ 
своего обогащенія. Этотъ искъ есть дополнительный къ асйо де ресиііо; 

оба иска были связаны другъ съ другомъ и по формѣ и по существу (1. 1. § 1. 

В. 16, 3). 
1) Расснеръ передаетъ эту фраву такъ: а если ничто не поступитъ въ 

его польву, то онъ долженъ отвѣчать въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ онъ допу¬ 

скаетъ (раШиг) пекуліумъ. 

9) ІЦ8І» Іііаі.: аигеіа, 
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рго сеіегіз иего уиіщие еаіепиз, сдіаіепиз іп ресиііо зіі: 

[ех ^ио зсйівеі аррагеі, зі Ма десет зезіегііа іп тет 

іиат иегза /иегіпі, Ма десет зезіегііа Тіііит сопзе^т 

роззе]\ Іісеі епіт ипа езі асііо, диа де ресиііо деуие ео, 
(\иод іп гет (раігіз) дотіпі(ие) иегзит згі, адііиг, іатеп 
диаз КаЪеі сопдетпаііопез\ ііа({ие іидех, арид ({иет еа 

асЫопе адііиг, апіе дізрісеге зоіеі, ап іп гет (раігіз)9 до- 

тіпі(ие) иегзит зіі, пес аіііеѵ ад ресиііі аезіітаЫопет 

ігапзіі, щат зі аиі пгМІ іп гет (раігіз) дотіп\(ие) иег¬ 

зит іпіеііедаіиг аиі поп Мит: сит аиіет циаегііиг, 
уиапіит іп ресиііо зіі, апіе с/з|сІисіІиг, чиой раігі сіоті- 

ікте ^иі^ие іп еіиз роіезіаіе зіі, а йііо зегиоие (ІеЬеІиг, 

еі чиод зирегезі, Ьос зоіит ресиііига езбе іпіеііе^ііиг; 

аІіциаікЗо Іатеп ісі ^ио(3 еі йеЪеі Яііиз зегиизие циі іп 
роіезіаіе раігіз сіотіпіие зіі,. поп (Ыисііиг ех ресиііо, 

иеіиі зі із сиі йеЬеІ, іп Ьиіиз ірзіиз ресиііо згі. 

остальные пять ты будешь отвѣчать въ размѣрахъ пе¬ 
кулія. [Изъ сказаннаго, конечно, очевидно, что, если всѣ 
десять сестерцій будутъ обращены въ твою пользу, то 
Тицій можетъ требовать всѣ десять сестерцій]. * Въ 
самомъ дѣлѣ, хотя существуетъ одинъ искъ о пекуліѣ 
и о томъ, что обратилось въ пользу отца или господина, 
однакожъ искъ этотъ имѣетъ два осужденія. И поэтому 
судья, передъ которымъ вчинаотся этотъ искъ, обыкно¬ 
венно прежде изслѣдуетъ, обратилось-ли предпріятіе въ 
пользу отца или господина, и не переходитъ къ оцѣнкѣ 
пекулія, пока не узнаетъ, что или ничего не обрати¬ 
лось въ пользу отца или господина, или ^обращено не 
все. А когда возникаетъ вопросъ о количествѣ и цѣнно¬ 
сти пекулія, то сперва вычитывается все то, что слѣду¬ 
етъ съ сына или раба отцу или господину и тому, кто на¬ 
ходится въ его власти, а затѣмъ только остатокъ считает¬ 
ся пекуліемъ. Иногда, однако, изъ пекулія не вычиты¬ 
вается долгъ сына или раба лицу, состоящему во власти 
отца или господина, если, наиримѣръ, тотъ, кому рабъ или 
сынъ долженъ, находится въ его цскуліѣ, 
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74 Сеіегит йиЫит поп езі, циіп еі із чиі іиззи раігіз 
сіотіпіие сопігахіі сищие іпзіііогіа иеі ехегсііогіа іог- 
тиіа сопреііі, сіе ресиііо аиі йе іп гет иегзо а^еге роз- 
зіі; зесі пето Іат зіиііиз егіі, иі чиі аЦиа Шагит ас- 
ііопит зіпе (іиЬіо зоіійит сопзечиі роззіі, иеі іп <Шси1- 
Іаіет зе йейисаі ргоЬапйг ЬаЪеге, ресиііит еит сит 
^ио сопігахегіі, еx^ие ео ресиііо роззе зіЬі заііз йегі, иеі 
ій чиой регзечиНиг, іп гет раігіз йотіпіие иегзит еззе. 
Із чиоцие сиі ІгіЬиІогіа асііо сопреііі, йе ресиііо иеі йе 
іп гет иегзо а§еге роіезі; зей Ьиіс запе ріегитцие ех- 
рейіЬ Нас роііиз асііопе иіі циат ІгіЬиІогіа; пат іп Ігі¬ 
ЬиІогіа еіиз зоііиз ресиііі гаііо Ьабеіиг, ^пой іп Ьіз тегсі- 
Ьиз езі ') іп ^иіЬи8 пе&оііаіпг Шіиз зегиизие, цш^ие 
іпйе гесеріит егіі2); аі іп асііопе ресиііі, Іоііиз: еі роі- 

74 Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что лицо, вступившее 
въ сдѣлку по приказу отца или господина, можетъ, не- 
смотряана іпзіііогіа и ехегсііогіа, также вчинать иски йе 
ресиііо или искъ йе іп гет ѵегзо. Но было бы неразумнымъ 
взять на себя трудъ доказывать, что заключившій дого¬ 
воръ имѣетъ пекулій и что изъ этого имущества онъ, 
истецъ, можетъ быть удовлетворенъ, или доказывать, что 
то, что служитъ предметомъ иска, обращено въ пользу 
отца или господина, если, посредствомъ одного изъ упо¬ 
мянутыхъ исковъ (іпзіііогіа или ехегсііогіа) можно безъ 
сомнѣнія получить полное удовлетвореніе. Равнымъ об¬ 
разомъ тотъ, кому предоставляется асііо ІгіЬиІогіа, можетъ 
пользоваться искомъ о пекуліѣ и йе іпгет ѵегзо. Но ему, 
конечно, по большей части, удобнѣе прибѣгать скорѣе къ 
этому иску, чѣмъ къ трибуторному. При асііо ІгіЬиІогіа 
обращается вниманіе только на ту часть пекулія, которая 
состоитъ въ товарахъ, которыми торговалъ сынъ или рабъ 
и на тѣ выгоды, которыя получаются отъ этого; а въ искѣ 
о пекуліѣ принимается въ разсчетъ цѣлое ресиііит; и дѣй- 

§74. Ср. § б. I. іЪ. § 73. 

1) До Студемунда писали: сопйпеіиг, чиіЬпа. 

2) У Расспера вышла эта фраза въ русскомъ переводѣ неудачно. 

Расснеръ пишетъ: въ трибуторномъ искѣ производится счетъ только того пе - 
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езі чи^ие ІеіЧіа Гогіе аиі циагіа иеі еііат тіпоге раг- 
І,е ресиііі пе^оііагі, тахітат него раііет ресиііі іп аіііа 
геЬиз ‘) ІіаЬеге; 1оп§е та#із зі роіезі адргоЬагі, і<і чиод 
(ійейегіі щ) сопігахіі2), іп гет раігіз дотіпіие иегзшп 
еззе, ад Ьапс асііопет Ігапзіге деЬеІ; паш, иі зирга ді- 
хітиз •), еадет іогтиіа еі дѳ ресиііо еі де іп гет иегео 
а?іІиг *). 

75 Ех таіейсіо йііогпт іатіііаз зегиогитцие, иеіиіі зі 
Гигіит Гесегіпі аиі іпіпгіат соттізегіпі;, похаіез асііо- 
пез &) ргодііае зипі, иіі Іісегеі раігі дотіпоие аиі Шіз 

ствитѳльпо, каждый можетъ на торговое предпріятіе обра¬ 
тить нпр. третью, четвертую или даже меньшую часть 
пекулія, а большую часть можетъ имѣть въ другихъ пред¬ 
метахъ; этимъ искомъ мы должны въ особенности поль¬ 
зоваться въ томъ случаѣ, если можно доказать, что все то; 
что далъ заключившій сдѣлку, было обращено въ пользу 
отца или господина; ибо согласно тому, что было сказано 
выше, таже формула употребляется въ искѣ Де ресиііо еЪ 
Де іп геш ѵегзо. 

75 На случай преступленія; совершеннаго сыновьями и ра¬ 
бами, — если они, напримѣръ, совершили кражу или нане¬ 
сли обиду — установлены ноксальные иски, по которымъ 
отцу или господину предоставляется или принять на себя 

§ 75. = рг. § 2 би. I. бе похаі. ас*. (4, 8). Ср. Раи]. 2, 31. § 7. зирга 1,140. 

куліума, который имѣется въ тѣхъ товарахъ, въ которыхъ дѣйствуетъ сынъ 
или рабъ и который оттуда взятъ обратно (?). 

*) Нпр. въ имѣніяхъ, рабахъ, деньгахъ. 

2) Прежде читали или цмоі егодаіит /иегіі или егаі сгедліит или йеЪеІиг 
или йеЪваіиг Шит. Студемундъ предлагаетъ: іб чиоб (бебегі* ія чиі сит бИо 
вегѵоѵе сопітахі*. 

3) §73. 

4) Ср. Вагоп, АЬЬапбІип^еп. II біе асЦес*ісізсЬеп Кіа&еп. 1882. 

5) 2гттегп, 8уз*ет бег гбтіясЬеп Похаікіадеп. 1818. ТѴузз, НаЙипд 
Ігетбе сиіра. 1867. ОігагЛ. Ьея асііопз похаіея въ Коиѵеііе геѵие ЬіяіогЦие 

бе бгоі* П’апу. е* ё*гап&. 1887. и. 4. р. 409 — 449. Зеіі, аия бет 1?оха1гесЪ*е бег 
Вбтег. 1879. ЗсМезгпдег, Коха1к1а#еп ѵгедеп бег Регяопеп іп тапи и таисіріо 
(2еііасЬг. і. К. О. VIII р. 50). 
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аезіітаііопет зиіГеіте аиі похае йейеге: егаі епіт іпі- 
,^шп печиШат еогит иііга ірзогит согрога рагепІіЬаз 
йотіпізие йатпозат еззе. 

76 Сопзіііиіае зипі аиіет похаіез асііопез аиі Іе^іЬиз 
аиі ейісіо ргаеіогіз: Іе^іЬиз, иеіиі Гигіі Іе^е хи іаЬиІа- 
гит, йатпі іпіигіае Іе^е А^ш1іа; ейісіо ргаеіогіз, иеіиі 
іпіигіагит еі иі Ьопогит гаріогит. 

77 Отпез аиіет похаіез асііопез сармі зечиипіиг '). 
паш зі йііиз іи из зегиизие похат сотгоізегіі, ^иатйіи 
іп іиа роіезіаіе езі, іесит езі асііо; зі іп аііегіиз роіез- 
іаіет региепегіі, сит Шо іпсіріі асііо еззе; зі зиі іигіз 
соерегіі еззе, Йігесіа асііо сит ірзо езі, еі похае йейіііо 
ехііп^иііиг. ех йіиегзо чиоцие йігесіа асііо похаііз еззе 

послѣдствія совершеннаго преступленія въ видѣ возна¬ 
гражденія, или же выдать головою виновнаго; было бы не¬ 
справедливымъ, если бы ихъ преступность причиняла, кро¬ 
мѣ имъ самымъ, еще убытокъ родителямъ и господамъ. 

76 Иски о вознагражденіи вреда установлены или закона¬ 
ми, или эдиктомъ претора. Закономъ, напримѣръ, XII 
таблицъ установленъ искъ о воровствѣ; объ умышленномъ 
вредѣ закономъ Аквиліѳвымъ; эдиктомъ претора устано¬ 

влены, напримѣръ, искъ объ обидахъ и искъ объ имущест¬ 
вахъ, отнятыхъ насиліемъ. 

77 Всѣ ноксальные иски направляются противъ виповпаго; 
а именно, если твой сынъ или рабъ совершитъ преступле¬ 
ніе, то, пока онъ состоитъ въ твоей власти, искъ имѣетъ 
мѣсто противъ тебя; если онъ перейдетъ подъ власть дру¬ 
гого, искъ будетъ имѣть мѣсто противъ этого послѣдняго; 
если же онъ станетъ самостоятельнымъ человѣкомъ, то 
искъ предъявляется прямо противъ него и выдача головой 
виновнаго уже прекращается. Съ другой стороны, и пря¬ 
мой искъ можетъ сдѣлаться искомъ о вознагражденіи 

§ 76. = § 4.1. ІЬ. 

§ 77. = § 5. I. ІЬ. Ср. Раиі. 2, 31. §§ 8. 9. ргішо сошт.] § 160. 

*) Асііо похаіів есть асііо іп гет всгіріа, т. е. по нему отвѣчаетъ вся¬ 

кій, къ кому перейдетъ собственность на даннаго раба. Только Ііііз 
сопіеаіаііо уже окончательно опредѣляетъ лицо отвѣчающаго, такъ что поз- 

днѣйщій переходъ собственности не имѣетъ значеніи. 
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іпсіріі: пат ві раіегіятіііав похат соттівегіі. еі ів ве 
іп асіго^аііопет ІіЬі сЫегіі аиі вепшв іиив евве соере- 
гіі, (уиой!) ^иіЬи8(^ат савіЬив ассісіеге ргіто соттеп- 
іагіо ігасіісіітив, іпсіріі іесит похаіів асііо евве ^^1ае 
апіе сіігесіа Лгіі. 

78 8ес1 ві йііив раігі аиі вешив Дотіпо похат соттіве- 
гіі, пиііа асііо павсііиг: пиііа епіт отпіпо іпіег те еі 
еит циі і\\ роіевіаіе теа еві, оЫі&аііо павсі роіеві; ійео- 
Чие еіві іп аііепат | роіевіаіет региепегіі аиі виі іигів 
евве соерегіі, пе^ие сит ірво пецие сит ео сиіив пипс 
іп роіевіаіе еві, а^і роіеві. ипсіе ^^1аегіі^1^, «і аііепив вег- 
иив Йііивие похат соттівегіі тіЬі, еі ів ровіеа іп теа 
евве соерегіі роіевіаіе, иігит іпіегсісіаі асііо ап ^иіе8- 
саі: повігі ргаесеріогев іпіегсігіеге риіапі, ^иіа іп еит 
савит (Ыисіа віі, іп ^ио гшііо *) сопвівіеге поп роіиегіі, 

убытка. Если, примѣрно, отецъ семейства совершитъ пре¬ 
ступленіе, и даетъ себя усыновить или сдѣлается твоимъ 
рабомъ, (что, какъ мм сказали въ первой книгѣ, бываетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ), то съ того момента начинается 
противъ тебя искъ о вознагражденіи, между тѣмъ какъ 
прежде искъ былъ прямой. 

78 Но если сынъ совершитъ преступленіе противъ отца 2) 
или рабъ противъ господина, то не возникаетъ никакого 
иска, такъ какъ между мною и тѣмъ, кто находится въ 
моей власти, не можетъ возникнуть никакого обязатель¬ 
ства, и хотя бы онъ перешелъ во власть другого, или 
сталъ самостоятельнымъ человѣкомъ, ни противъ него 
самого, ни противъ того, въ чьей власти онъ теперь со¬ 
стоитъ, не можетъ быть вчинаемъ искъ. Вотъ почему 
возникаетъ вопросъ, если чужой рабъ или сынъ совершитъ 
преступленіе противъ меня и затѣмъ перейдетъ подъ мою 
власть, то погашается ли искъ, или остается. По мнѣнію 
нашихъ учителей искъ уничтожается, такъ какъ искъ све¬ 
денъ къ тѣмъ условіямъ, при которыхъ онъ съ самаго 

§ 78. Ср. § 6. I. іЬ. Ьі. 18. 64. Б. Яе Лігѣ (47, 2). Ь. 37. Б. Яе похаі. ас*. (9, 4). 

*) Другіе читаютъ: асііо иди отпіпо. Гушке вставилъ: іпіііо. 
а) Расснеръ неточно: если совершитъ преступленіе у отца. 
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ійеочие, Іісеі ехіегіі сіе шеа роіезіаіе, а^егѳ ше поп 
ровзе; Діиегзае всЬоІае аисіогев, циапкііп іп шеа роіез- 
іаіѳ віі, чиіевсеге асііопет риіапі, диіа ірзе тесшга 
а&еге поп роввит, сит ггего ехіегіі Йѳ теа роіевіаіе, 
іипс еаш гевивсііагі. 

79 Сит аиіет йііив іатіііав ех похаіі саива тапсіріо 
сіаіиг, сііиегвае всЬоІае аисіогев риіапі іег еит тапсі¬ 
ріо (Загі (ЗеЪеге, ^иіа Іе^е хн іаЬиІагит саиіит віі, (пе 

/Шиз Ае роіезіаіе раігіз аіііег) ехеаі, ^иат 8І іег іпегіі 
тапсіраіив: 8аЬіпггв еі Саввіив сеіегщие повігае всЬоІае 
аисіогев виШсеге ипат тапсіраііопет сгесіісіегипі: еііііав 
ігев Іе^івхн ІаЬиІагит ай иоіипіагіав тапсіраііопев рег- 
ііпеге. 

80 Наес ііа сіе Ьіз регзопіз диае іп роіевіаіе (тпі), 

начала не могъ бы существовать и поэтому я не могу 
предъявлять река, даже если бы виновникъ вышелъ изъ 
моей власти; приверженцы противоположной школы пола¬ 
гаютъ; что иска не можетъ быть до тѣхъ поръ, пока ви¬ 
новный находится въ моей власти, такъ какъ я самъ не 
могу предъявить иска противъ самого себя, а когда онъ 
выйдетъ изъ подъ моей власти, тогда искъ пріобрѣтаетъ 
снова силу. * 

79 Еогда же сынъ семейства отдается въ кабалу за ущербъ, 
причиненный проступкомъ, то основатели противополож¬ 
ной школы полагаютъ, что требуется троекратная ман- 
ципація, такъ Бакъ закономъ XII таблицъ постановлено, 
что сынъ освобождается изъ подъ отеческой власти толь¬ 

ко послѣ троекратной манципаціи. Сабинъ же и Еассій 
и прочіе представители нашей школы думали, что доста¬ 
точно одной манципаціи и; дѣйствительно; троекратная 
манцинація относится, по закону XII таблицъ, къ случаямъ 
добровольной манципаціи. 

80 Такъ обстоитъ дѣло относительно лицъ, находящихся 

§ 79. Ср. 1, 140 яѳя. 132.135. Ь. 3. § 4. В. <3е Ьот. ІІЪ. ехЬ. (43,29). 

§ 80. Ср. 3, 84. 4, 38. 1,184. 192. ІЛр. 11, 27. 
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зіие ех сопігасіи зіиѳ ех таіейсіо еагшп іп аііов асііо 
зіі 1), циосі иего асі еъз регзопаз ^иае іп тапи тапсі- 
ріоие зипі, ііа іив сіісііиг, иі сит ех сопігасіи еагит 
а^аіиг, пІ8І аЬ ео сиіиз іигі зиЬіесІае зіпі, іп зоШит 
сіеіепсіапіиг, Ьопа ^иае еагит Гиіига Гогеп*, ві ет$ іигі 
виЬіесІае поп еввепі, иепеапі: зе<і сит гезсізза сарііі* 

йетіпиііопе сит Из ітрегіо сопііпепіі іиАгсіо а^ііиг,— 
зі а&иегзиз еат асііопет поп сіе/епсіаіиг, еііат сит 

ірза тиііеге, йи\п іп тапи езі, аді роіезі, срхга іит іиіо- 
гіз аисіогііаз песеззагіа поп езі2)_ѵл. 3—24, 

йодъ властью, если по поводу заключеннаго договора или 
совершеннаго ими преступленія вчивается противъ дру¬ 
гихъ искъ; относительно хе тѣхъ, которые находятся подъ 
властью мужа или іп тапсіріо; примѣняется такой право¬ 
вой порядокъ: когда предъявляется искъ вслѣдствіе дого¬ 
вора этихъ лицъ, и если они не защищаются своимъ вла¬ 
стелиномъ іпзоМшП; то продается все то имущество, ко¬ 
торое бы имъ принадлежало; если-бы они не подчинились 
его власти. Но если, съ возстановленіемъ измѣненной пра¬ 
воспособности; съ этими лицами возникала-бы тяжба и раз¬ 
бирательство въ судѣ, основанное на преторской власти, 
и если-бы они не защищались противъ этого иска, то мож¬ 
но предъявить искъ даже противъ женщины, пока она 
остается подъ властью мужа, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
соизволеніе и утвержденіе со стороны опекуна не требу¬ 
ются. 

О До Студемунда читали: сопігасіи віѵе ех таіейсіо еагит сопігоѵѳг- 

аіа сззеі. МиігкеаФ. еагит потіпе асііо ві*. 

2) Ср. примѣчаніе Гушке (У): Наес Гогіаззе (пат іп р. 219 піЬіІ раепе 
ргаеіег раиспіа чиаейат еі іпсегіа Іе^і роіпИ) еа зіаііт ехсерегипі, циае ЬаЪеі 
рг. I. аі чиайг. рапр. (4, 8), зей іапіит Ііаессе: ’АпітаІіит потіпе, циае гаііопе 
сагепі, ві чиа Іавсіѵіа аиі Гегиоге (аііі: ’раиоге’) аиѣ ^вгііаѣе раирегіет Гесегіпѣ, 
похаііз асііо Іеде XII іаЪпІагит ргойНа е.яі: чиае апітаііа зі похае йейапіиг, 

ргойсіипі гео ай ІіЪегаііопеш, чиіа Па Іех XII іаЪ. зсгіріа езі;.’ Коп еііат се- 

іега, чиае іЬі зечиипіиг, чиае аііипйе азэиіа еззе сопзіаі. Оаіиз сопіга розі Ьаес 
Йіхіээе ѵійеіиг, Ший отпіит похаііит ас іі опит соттипе еззе, чиой ѳі зегѵиз 
ѵеі апітаі апіе Ііііѳ сопіеѳіаііопет тогіпит зіі, похаііз асііо ехзііп&иаіиг (Ь. 1. 

§ 13, В. аі чиайг. 9,1. Ь. 39. § 4. Ь. 26. § 4. Э. йе похаі. 9, 4). Аііий іигіз еззе, 

зі розі ІШз сопіезіаііопет геі сиіра тогіаіиг (Ь. 16. р. йе похаі. Ь. 37. § 1. Т>. ай 
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81 __ Цигсі ег^о езі? еііатві еі (йе ^иа ге 
тойо йіхітив) ^ио^ие поп регтіввит Аіегіі, еі тогіиов 
Ьотіпея йейеге, Іашеп еі ві циіз еит йейегіі, чиі Гаіо 
8ио иііа ехсеввегіі, ае^ие ИЬегаІиг. 

82 Nипс айтопепйі витив а%еге пов (роззе) аиі повіго 
потіпе аиі аііепо, иеіиіі со^пііогіо, ргосигаіогіо, Іиіогіо, 
сигаіогіо *)» сит оііт, цио Іетроге Іе^гів асііопев іп иви 
еввепі, аііегіив потіпе а^ѳге поп Іісегеі, рѵаеіещмш ех 
сегіів саивів 2). 

81 И такъ, чтобы это значило? хотя ему (о чемъ мы только 
что сказали) и не было позволено передавать умершихъ 
рабовъ (обиженному лицу), однако, если кто выдаетъ то¬ 
го, кто скончался естественною смертью, то освобождается. 

82 Теперь же мы должны сказать, что вчинать иски мы мо¬ 
жемъ или отъ своего собственнаго имени или отъ чужого, 
въ качествѣ напримѣръ, представителя въ процессѣ, упол¬ 
номоченнаго, опекуна, попечителя, между тѣмъ какъ во 
времена господства стараго судопроизводства предъяв¬ 
лять исковъ отъ имени третьяго лица не дозволялось 3), 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ. 

§§ 81 - 102. Ср. Гг. Ѵа*. 317 — 341. Раиі. 1, 2.3. 

§ 82. а= рг. I. бе Из, рег чиоз адеге ровз. (4, 10). сит оііт еіс.] ср. Ь. 123 рг. Б. 

бе гед. іиг. (50,17). Ь. 3. С. бе ѵіпбісіа (7, 1). ех сегііз саизіз] ср. Са- 

1о ариб Гезі. ер. ѵ. Ѵіпбісіае р. 376. — Гг. Ѵаі. 324. зирга § 14. Ьіѵ. 3, 

45. ЬопаЬ аб ТегепЬ АбеІрЬ. 2, 1. ѵ. 40. 

Іе&. Ачпіі. 9, 2), цио сази пе тогіиит чиібет Ьотіпет похаѳ баге еі Іісеге. 

Ріапе аі із аЬ аііа оссібаііиг, аечиит ѵізит еззѳ (Ьаес Гогіазве іп ѵ. 12. сот- 

рагепі), иі; іибех, зі геиз асііопе, чиат абиегзиз Шит ірзе арізсііиг, асіогІ 
себегѳ рагаіиз зіі, еит аЪвоІѵаі; (Ь. 1. § 16. Г), зі чиабг.). ЕеІЦиа радіпае 
рагз іегіаззе сопігоѵегзіат ІгаШЪаі поЪіз іпсо&пііага, зі апітаі похіпт зіпе 
сштщиат сиіра роз* Шет сопіезіаіат реѵііззеі:, иігига геив зітріісііег аи (чиоб 
ѵегіиз зіі) Шт, зі чиоб іпбе зирегеззеі, похае багеі, НЬегагеіиг; еочие зресіаі 
§ 81, аб чиат с?. Ьіѵ. 8, 39. 2опаг. 7, 26. 

1) Гай не упоминаетъ о представителѣ городскихъ общинъ (асіог ши- 

лісірит) (Ср. 1. 5 § 10. Ь. 43, 24). 
2) Прежде читали: пізі рго рориіо еі ІіЬегіаШ саиза. Гутшмитѣ пре¬ 

длагаетъ: ргаеіѳгчиат ехсерііз саизіз. Карлова: пізі ех чиіЬизбат саизіэ. 
3) Противоположнаго мнѣнія Гушке относительно когнитора (2еі1* 

.ѳсІігШ Г. ^сзсіі. К. XIII. р. 307), 
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83 Сорііог 0 аиіет сеМіа ііегЪіз іп Іііет согат аДиег- 
загіо зиЪбІіІиіІиг: пат асіог ііа со^пііогет Даі: дѵоБ 
еоо а те иегЫ ^гаііа гѵибѵм рето, ш еам нем 

ьѵсіѵм тітіѵм тіві сосштокем бо; аДиег8агіи8 ііа: 
дБ ІА 2) ТѴ А МЕ ЕѴИБѴМ РЕТІ8, Ш ЕАМ (ПШ) ТіВі РѴ- 

виѵм меѵіѵм сосштокем бо. роіезі иі асіог ііа Ді- 
саі: дѵоБ еоо тесѵм аоене ѵобо, ш еам нем сосш¬ 

токем бо; аДиегзагіие ііа: дѵіл тѵ месѵм аоене ѵі8, 

ш еам нем сосштокем бо: пес іпіегезі ргаезепе ап 
аЪзепз содпііог Деіиг; зеД ві аЬвепѳ Даіие йіші, сорііог 
ііа егіі, ві со^поиегіі еі зизсерегіі оГйсіит со^пііогіз 3). 

83 Представитель въ процессѣ назначается опредѣленны¬ 
ми словами въ присутствіи отвѣтчика; именно истецъ на¬ 
значаетъ когнитора слѣдующими словами: „Такъ какъ, 
примѣрно, требую я отъ тебя землю, то по этому дѣлу 
назначаю тебѣ когниторомъ Луція Тиціяи. Противникъ-жѳ 
слѣдующими словами: Такъ какъ ты требуешь отъ меня 
землю, то по этому дѣлу я назначаю когниторомъ—Публія 
Мевія“. Истецъ можетъ и такъ сказать: „такъ какъ я о§се- 

лаю предъявить противъ тебя искъ, то назначаю для этого 
дѣла когнитора“. Противникъ-жетакъ: „такъкакъ тыже- 

лаешь предъявить противъ меня искъ, то назначаю для 
этою дѣла когнитораи. Безразлично, назначается-ли ког- 
ниторъ, находящійся въ отсутствіи или имѣющійся на ли¬ 
цо: но если когниторомъ назначенъ отсутствующій, то онъ 
будетъ считаться когниторомъ со времени, когда узнаетъ 
о своемъ назначеніи и приметъ на себя обязанности ког¬ 
нитора. 

§ 83. Ср. Рг. Ѵаі. §§ 318 веч. 329. Рея*, ер. ѵ. Совпііог. р. 57. 8сЬоІ Сіе. Біѵіп. 

4. р. 104 Ваіі. Івібог. бійег. 123. Іпіегрг. аб Ь. 7. ТЬ. С. бе сокпіі. (2,12). 

Сіе. рго Вове. Сот. 18. Нога!;. 8а!;. 2, 5. ѵ. 38. адеге ѵоіо] ер. Б. 15. Б. га- 

іат гет (46, 8). ЯеіізсЬг. і. §евеЬ. В\Ѵ. XIII. р. 306. 

*) Ср. Еівеіе, Содпііиг ітб Ргосигаіиг. 1881. Кеііег, ІЛіів Сопіевіаііоп 
ипб ЦгіЬеіІ. 1827. §§ 39—43. Сіѵіірг. 1855. §§ 52. 54. Веккег, Сопвитііоп, 1853к 
§§ 12. 13. Кгйдегу Сопвитііоп. 1864. § 14. р. 86. 

3) Прежде читали циаіиіо или ^иап(^о^ие. 

3) Случаи первоначальнаго употребленія когнитуры удостовѣрены 
источниками. Аисі. аб Негеші. II. 13. Ех аечио еі Ьопо ^ия сопвіаі иі тгцог 
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84 Ргосигаіог 0 иего пиіііз сегііз иегЬіб іп Шет зиЪзіі- 
іиііиг, беі ех воіо ташЫо еі аЪзепіе еі і^погапіе 
аДѵегзагіо солвіііиііиг: циіп еііат зипі ^иі риіапі еиш 
циочие ргосигаіогет иісіегі сиі поп віі ташіаіиіп, 8І 
тосіо Ьопа Й(3е асседаі а<1 пе^оііит еі саиеаі гаіат гет 
Йотіпит ЬаЬіІигит 2); ^иат^иат еі іііе сиі тапсіа- 
Іит {еві), ріегипцие ваіЫаге деЬеІ 3), | циіа заере 
тапйаіит іпШо 1ІІІ8 іп оЬзсиго езі еі розіеа арис/. іисіі- 
сет овіепсіііиг. 

84 Прокураторъ же для веденія .тяжбы не назначается 
торжественными словами, а вслѣдствіе одного только по¬ 
рученія, при чемъ противная сторона могла не только от¬ 
сутствовать, но даже вовсе не знать о назначеніи. Нѣко¬ 
торые юристы даже полагаютъ, что прокураторомъ призна¬ 
ется и тотъ, кому не дано порученія, если онъ только до¬ 
бросовѣстно ведетъ дѣло и представляетъ обезпеченіе,что 
сторона, отъ имени которой онъ ведетъ дѣло, признаетъ 
совершенныя имъ юридическія дѣйствія, хотя и получив¬ 
шій порученіе въ большинствѣ случаевъ обязанъ предста¬ 
вить обезпеченіе; ибо въ началѣ процесса часто ничего не 
знаютъ о данномъ порученіи и обнаруживается это послѣ 
передъ судьею. 

§ 84. Ср. § 1.1. ІЬ. Раи]. 1, 3. СопзиК. 3. Гг. Ѵаі. 112. 333. ЗсЬоІ. Сіе. сП. Сіе. 

рго Саес. 20. § 57. Ь. 3. ТЬ. С. бе содпИ. (3,12). ідііиг еізі] ср. Ь. 11. Л. 

гаіат гет (46, 8). Ь. 3. § 2. Б. іийіс. зоіѵі (46, 7). 

аппіа ЬХ еѣ сиі тогЪиа саиза ѳзі, содпИогет йеі. Ех ео ѵеі иоѵит іив сопзіПиі 
сопѵепИ ех іетроге еі; Ьотіпіѳ бідпіШе. 

*) Образованіе прокуратуры надо отнести къ седьмому столѣтію. Ср. 

ВеіЬтапП'НоІІѵоед. Кот. Сіѵііргосеэз» II. р. 419. 

3) Расснеръ невѣрно: и будетъ заботиться, чтобы хозяинъ получилъ 
вещь въ цѣлости. Наіит НаЬеге и гаігНаЫііо обозн. послѣдующее согласіе на 
юрид. актъ, признаніе юрид. дѣйствія, совершеннаго безъ уполномочія тѣмъ, 

для кого оно совершено. 

•) Нибуръ: ідИиг еізі поп ЪаЪеаі; тапйаіпт адеге Іатеп роззе. Лях* 

манъ: ргосигаіог ехрегігі роіезі, ѵеі еі <Шиг асііо. Мы приняли редакцію 
Студемунда, 
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85 Тиіогез аиіет еі сигаіогез ^иетас1тос^ит сопзіііиап- 
Іиг, ргішо соттепіагіо ^геііиіітиз. 

86 ($иі аиіет аііепо потіпе а^іі, іпіепііопего ^иі4ет ѳх 
регвопа йотіпі зитіі, сопсіетпаііопет аиіет ігі зиат 
регзопат сопиегііі2). пат 8І иегЫ ^гаііа Ьисіив Тіііиз 
рго (РиЫіо) Меиіо а§аІ, ііа іогтиіа сопсірііиг: 8і ра¬ 

кет кѵмекіѵм КЕСШІѴМ РѴВЬІО меѵю зезтектіѵм 

X МІІЛА БАКЕ ОРОКТЕКЕ, ІѴБЕХ КѴМЕКІѴМ КЕСШІѴМ 

ЬѴСЮ ТІТІО 8Е8ТЕКТІѴМ X МІІЛА СОКБЕМКА. 81 КОК 

ракет, авзоьѵе; іп геш чш^ие 8І а^аі, іпіепсііі: рѵвілі 

меѵіі кем Е88Е ех іѵке дѵікітіѵм, еі сошіетпаііопет 
іп виат регвопат сопиегііі. 

87 АЬ айиегзагіі ^ио^ие рагіе аі іпіегиепіаі аЦиів 
сит ^ио асііо сопвіііиііиг, іпіепсіііиг (іотіпит сіаге 

85 Какимъ образомъ назначаются опекуны и попечители, 
изложено въ первой книгѣ. 

86 Тотъ, кто предъявляетъ искъ отъ чужого имени, полу¬ 
чаетъ интенцію отъ довѣрителя, а кондемнацію обращаетъ 
на себя. Если, напримѣръ, Луцій Тицій вчинаетъ искъ 
вмѣсто Публія Мевія, то формула составляется слѣдую¬ 
щимъ образомъ: )УЕслиокажетсяу что Нумерій Негидій дол¬ 

женъ дашь десять тысячъ Публію Мевгю, то судья,, присуди 
Нумергя Негидія уплатишь Луцію Тицію десять тысячъ 
сестерцій. Если же сказаннаго не окажется, то оправдай 
Предъявляя вещный искъ, представитель въ процессѣ го¬ 
воритъ: „такая то вещь по праву Квиритовъ принадле¬ 

житъ Публію Мевію“ и обращаетъ на себя кондемнацію. 
87 Если является кто-нибудь со стороны противника, и съ 

нимъ начинается искъ, то интенція составляется въ томъ 
смыслѣ, что отвѣтчикъ (замѣщенный) долженъ дать, кон- 

§ 85. = § 2.1. іЬ. Ср. 1,144 веч. 

§ 86. Ср. ТЬеорЫІ. 4,10. § 2. вирга § 55. Ь. 9. С. сіе ргосш*. (2, 13). Сіе. рго 
Вове. Сот. 18. 

§ 87. Ср. Гг. Ѵаі. 340 (1). 

') §§ 144. веч. 
3) т. е. интенція писалась на имя довѣрителя, а ковдемнація на имя 

когнитора или прокуратора. 

Инст. Гая. 29 
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орогіеге, сопсіетпаііо аиіет іп еіиз регвопат сопиегіі- 
іиг чиі ішіісіит ассеріі '); зесі сит іп гет а^ііиг, пМ 
(іп) тіепііопе &сіі еіпе регвопа 2) сит ^ио а#Нш\ віие 
вио потіпе віие аііепо а1к|иІ8 іиДісіо іпіегиепіаі; Іапіит 
епіт іпіепйііиг гет асіогів еззе. 

88 Ѵісіеатив пипс циіЬив ех саизів іе сит чио а^ііиг, 
иеі Ыс чиі а(дгі, со)§&1иг заіЫаѵе. 

89 І#Ниг зі иегЬі ^гаііа іп гет Іесит а^ат, заііз шіЬі 
сіаге дебез; а^иит епіт твит еві (іе г)(1ео цио<1 іпіегеа 
ІіЬі гет циае ап ай Іе регііпеаі сіибіит е$і, ровзісіеге 
сопсесіііиг, сит ваіізсіаііопе тіЬі саиеге э), иі зі иісіив 
зіз пес гет ірзат гезіііиаз пес Іііів аевіітаііопет виГ- 

демнація же обращается на лицо, отвѣчающее но ис¬ 
ку. Въ случаѣ предъявленія вещнаго иска, личность 
отвѣтчика не обозначалась въ интенціи, все равно, 
беретъ-ли кто на себя защиту отъ своего или чужого име¬ 
ни, такъ какъ въ интенціи указывается только то, что 
вещь принадлежитъ истцу. 

88 Теперь мы должны разсмотрѣть, въ какихъ случаяхъ 
долженъ представить обезпеченіе отвѣтчикъ или истецъ. 

89 Итакъ, если я примѣрно, вчинаю противъ тебя вещный 
искъ, ты обязанъ дать мнѣ обезпеченіе; казалось справед¬ 
ливымъ, чтобъ* ты далъ обезпеченіе именно потому, что 
тебѣ предоставляется временное,владѣніе предметомъ, от¬ 
носительно котораго твое право собственности считается 
еще сомнительнымъ, и чтобы я имѣлъ возможность въ 
случаѣ твоего ироигрыша пользоваться искомъ противъ 

§ 89. Ср. рг. I. Не ваМвН. (4, 11). Раиі. 1, 11. § 1. 

*) Рассперъ буквально, но не ясно: лицо, которое получило судью. Лссі~ 

реге ^ийісіит или іиНісет = защищаться, вступать въ отвѣтъ по исковому 
дѣлуу отвѣчать па искъ. Также асііопет ассіреге (1. 6 Б. 7, 6). 

*) Равнымъ обравомъ буквально, но не точно Рассперъ: лицо ничего пе 
дѣлаетъ ев интенціи. 

3) т. е. обезпечить исполненіе судебнаго приговора. 
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Гегаб, 8ІІ тіЬі роіеаіав аиі іесит а^епйі аиі сит вропвО- 
гіЬиа | Іиіз. 

90 Миііодиета^із сІеЬев ваіізсіаге тіЬі, 8І аііепо поті- 
пе іисіісіит ассіріаз. 

91 Сеіегит сит іп гет аеііо сіиріех віі, аиі епіт рег 
Гогтиіат реіііогіат а#іІиг аиі рег вропзіопет, вщиійет 
рег іогтиіат реіііогіат а^ііиг, іііа вііриіаііо Іосит Ъа- 
Ьеі ^иае арреііаіиг іѵбісатѵм зоьѵі *); ві иего рег 
вропзіопет, іііа ^иао арреііаіиг рко рнаебе ытіз ет 

ѵшбісіакѵм 2). 

тебя и твоихъ поручителей, если бы ты не хотѣлъ воз¬ 
вратить мнѣ ни самой вещи, ни ея стоимости. 

90 Тѣмъ болѣе ты долженъ дать мнѣ обезпеченіе, ежели ты 
отвѣчаешь по исковому дѣлу отъ имени другого. 

91 Впрочемъ такъ какъ вещный искъ бываетъ двухъ ро¬ 
довъ—искъ вчинается или посредствомъ петиторной фор¬ 
мулы или посредствомъ вропвіо—то въ случаѣ предъявле¬ 
нія иска посредствомъ петиторной формулы примѣнялась 
стипуляція, которая называется дийісаііит зоіѵі (т. е. 
истецъ стипулировалъ, чтобы ему было уплачено то, 
чтб будетъ присуждено). Въ случаѣ-жѳ предъявленія 
иска посредствомъ вропвіо имѣетъ мѣсто та стипуляція, 
которая называется рго ргаейе Шіз еі ѵіпсіісіагшп (т. е. 
торжественное обѣщаніе отвѣтчика въ случаѣ своего 
присужденія возвратить истцу какъ вещь, такъ и плоды 
отъ нея). 

§ 90. Ср. рг. I. сіі. Гг. Ѵаі. 317. Ь. 53. Б. йе ргосиг. (3, 3). 

§§ 91 — 93. Ср. §§ 1.16. Гг. Ѵаі. 336. Ѵаіег. РгоЬ. 4. Сіе. Ѵегг. 1, 45. §§ 115 

116. 2, 12. § 31. іогтиіат реііі.] ср. § 4.1. йе іпіегй. (4,15). Ь. 36. Э. йе 
геі ѵіпй. (6, 1). іийіс. воіѵі] ср. Ь. 6. 9. Б. іийіс. воіѵі (46, 7). рго ргаейе 
1. ѵ.] ер. Ь. 33. Б. йе ййеіиаз. (46, 1). Ь. 11. Б. іийіс. воіѵі (46, 7). Ран], о, 
9. § 2. 

*) Обезпеченіе въ способности замѣстителя къ платежу. 

3) При всѣхъ іп гем асігопез отвѣтчикъ обяэанъ представить обезпе¬ 

ченіе, исполнить судебный приговоръ,— при іе^із аеііо посредствомъ ргаейев 
Іііів еі ѵіпйісіагит, при искахъ рег вропзіопет посредствомъ вііриіаііо рго 
ргаейе Іііів еі ѵіпйісіагит, а при іогтиіа реіііогіа посредствомъ заіівйаііо 1п- 

йісаілш воіѵі. При личныхъ искахъ дается такое обезпеченіе только въ ис¬ 

ключительныхъ случаяхъ (ср. § 102). 

29* 
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92. Реіііогіа аиіеш йшпиіа Ііаес езі ^иа асірг іпіепсііі 
КЕМ 51ММ Е83Е. 

93 Рег зропзіопет иего Ьос тоёо а^ітиз: ргоиосагоиз 
айиегзагіит Іаіі зропвіопе: 8і номо дѵо бе аѳітѵк ех 

І;ѴКЕ дѴІКІТІѴМ МЕУЗ ЕЗТ, 8Е8ТЕКТЮ8 XXV NVММ08 

БАрЕ 8РСЖБЕ8?; ёеіпсіе іоптііат есіітиз цт іпіепсііітшз 
зропзіопіз зиттага поЬіз ёагі орогіеге; ^иа іоггаиіа ііа 
ёетит иіпсітиз, ві рго&аиегітиз гет позігат еззе. 

94 N011 Іатеп Лаес зитта зропзіопіз ехі^ііиг '). пес 
епіш роепаііз езі, зегі ргаеіийісіаііз, еі ргоріег Іюс зо- 
Іит йі иі рег еат ёе ге іиёісеіиг; ипёе еііат із сит 
Чію а^ііиг, поп гезііриіаіиг.г'ёео аиіет арреііаіа езі рко 

92 Петитороая формула та, въ которой истецъ утвержда¬ 
етъ, что вещь его. 

93 Посредствомъ спонсіи мы предъявляемъ искъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ: мы вызываемъ противника посредствомъ 
такой спонсіи: „Если рабъ, о которомъ идетъ судебный 
споръ, по Квиритскому праву мой, то обѣщаешь ли дать 
двадцать пять сестерцій?“ Затѣмъ мы предлагаемъ фор¬ 
мулу съ интенціей, что обѣщанная сумма должна быть намъ 
дана. Этою формулою мы только тогда выигрываемъ, 
когда мы докажемъ, что вещь наша. 

94 Эта обѣщанная денежная сумма однако нс взыскивает¬ 
ся; она и не штрафная, но преюдиціальная, и иотому толь¬ 
ко назначается; чтобы заставить судью рѣшить спорный 
вопросъ по существу а); вотъ почему и отвѣтчикъ не тре¬ 
буетъ посредствомъ стипуляціи со стороны другого лица 
обѣщанія; она названа стипуляціей рго ргаейе ІШз ѵіп- 

§ 94. Ср. §§ 13. 165. Сіе. рго диіпі. 8. 

Ср. ВьШтапп-Ноііюед (сіі. И р. 234): Еііг баз Егзіс Ъоі зісЬ біе Іап^а* 

ііЫісЬе \Ѵеііе бигсіі Зііриіаііоп (зропзіо) аіа (Заз еіпГасѣзіе АизкшіНатіМеІ баг, 

7Л бегеи ЕіпдеЬии^ бег Ргаіог беп Векіа^іен воШ^іе и. апз ѵѵеІсЬег бег Кіа^ег 
баші біе зііриіігіе Зптто тіі бег зѳѵгбЬпНсЬеп Гогтеі бег сопбісііо сегіі: аі 
рагеі: баге орогіеге еіпкіа^іе. ЬЧсМ ит зге тггЫісН еіпгшіеЬщ аопбеги пцг ит 
ішіег.біезег Когт біе ЕпізсЬсібипд йЬсг аеіп ЕідепІЬит ЬегЪеігиЯШгеіі. Ср 
также Муромцевъ, сіі. р. 247. 

а) Рассперъ невѣрно: и вслѣдствіе этого посредствомъ нея только су¬ 

дятся. 
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ркаебе ЫТІ5 ѵшбісіакѵм вііриіаііо, циіа іп Іосит ргае- 
Аіз (иеі) ргаейіит виссеввіі, чиі оііш, сиш Іе^е а^еЬа- 
Іиг, рго Ше еі итйісііз, ій еві рго ге еі А’асІіЬиз, а ров- 
веввогя реіііогі йаЬапІиг. 

95 Сеіегит ві аріи/ сепіитиігов а^ііцг, витшаш вроп- 
віопів поп рег Гогтиіат реіітив, вей рег 1е§*ів асііопет, 
васгатепіо (циіпуепагіо тосіо гео ргоиосаіо *); еа^ие 
вропвіо вевіегііогит сххѵ пшптит і*іегі воіеі ( ргоріег 
Іе^ет-— 2). 

96 Ірвѳ аиіет диі іп геш а^іЦ ві вио пошіпе а^аі, ваіів 
поп Йаі. 

Йісіагит потому, что заступала мѣсто поручителя или 
поручителей, которые во время исключительнаго господ¬ 
ства стараго судопроизводства давались временнымъ вла¬ 
дѣльцемъ истцу въ обезпеченіе денежной суммы и времен¬ 
наго владѣнія т. е. вещи и произведеннаго.ею приплода. 

95 Впрочемъ при разбирательствѣ дѣлъ въ центумвираль- 
ной коллегіи; обѣщанную сумму мы требуемъ не посред¬ 
ствомъ формулы, но посредствомъ торжественнаго иска, 
призывая только отвѣтчика къ внесенію сакраментальнаго 
штрафа въ иятьсотъ ассовъ, причемъ эта вропвіо обыкно¬ 
венно бываетъ на сумму ста двадцати пяти сестерцій по 
закону- 

96 Самъ же истецъ, вчинавшій вещный искъ, не предста¬ 
вляетъ обезпеченія, если ведетъ тяжбу отъ своего имени. 

§ 95. Ср. § 31. регіею» асііопет] Сіе. Ѵегг. 1,45. Яѳ огаі. 1, 38 Йп. Ср. Ѵа- 

Іег. РгоЬ. 4. 

О Гешепъ: засгатбпіо еоіт гейт ргоѵосатиз. Гутшмитъ: васгатепіо 
епіт гене ргоѵосаіиг. Лоленааръ: васгатепіо та,іоге ргоѵосаіо. Студемундъ: 

васгатепіо епіт гейт ргоѵосатиз. Мы приняли редакцію Гушке (V). 
3) Студемундъ: ргоріег Іе^ет Сгерегеіат. Гушке имѣлъ въ виду Іех 

Іиііа Рарігіа (а. 324). Ср. его же сочиненіе п. а. сііе МпПа ипй (За9 Васгатеп- 

ішю. 1874. Другіе предлагали: Рарігіат, Сгерегіат, АеЬиіііт, Сісегеіат. Мы 
рѣшились поставить черту. Вропзіо, въ суммѣ 125 сестерцій, фигурировала 
рядомъ съ установленіемъ сакраментальной суммы въ 500 ассовъ. 
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97 Ас пес ві рег со&пііогет циійет а^аЫг, иііа зайз- 
<1айо иеі аѣ ірзо пеі а Дошіпо дезідегаіиг: сит епіт 
сегйз еі ^иа8І воІІетпіЬив иегЬіз іп Іосит Дотіпі зиЪ- 
зйіиаіиг со^пііог, тегііо Дотіпі Іосо ЬаЪеІиг. 

98 Ргосигаіог него 8І а^аі, зайздаге іиѣеіиг га\ат. гет 
Дотіпит ЬаЪіІигит: регісиіит епіт езі, пе ііегит До- 
тіпиз Де еадет ге ехрегіаіиг; циоД регісиіит {поп) іп- 
іегиепіі, зі рег со^пііогет асіит інті, ^иіа Де диа ге 
циівцие рег со^пііогет е^егіі, Де еа поп та^із атрііиз 
асйопет ЬаЪеІ ^иат зі ірзе е^егіі. 

99 Тиіогез еі сигаіогез ео тоДо ^ио еі ргосига&т 
зайзДаге ДеЬеге иегЬа еДісй іасіипі; зеД аіщиапйо ііііз 
зайзДайо гетіиііиг. 

97 Если тяжба ведется съ помощью когннтора, то ни отъ 
него самого, ни отъ довѣрителя не требуется никакого 
обезпеченія. Такъ какъ такой замѣститель назначается 
на мѣсто довѣрителя посредствомъ опредѣленныхъ и какъ 
бы торжественныхъ словъ, то онъ и дѣйствительно упо¬ 
добляется представляемому лицу. 

98 Если прокураторъ выступалъ со стороны истца, то 
онъ долженъ былъ обезпечить противника въ томъ, что 
довѣритель дастъ впослѣдствіи свое соизволеніе и утверж¬ 
деніе на совершенныя юридическія дѣйствія, такъ какъ 
можно было опасаться, что довѣритель вчинитъ искъ вто¬ 
рично по тому же самому дѣлу. Этой опасности нѣтъ, если 
споръ ведется чрезъ когяитора, такъ какъ всякій, который 
для веденія тяжбы представляетъ замѣстителя— когнито- 
ра, не будетъ имѣть но поводу даннаго дѣла больше ис¬ 
ковъ, чѣмъ если бы самъ велъ тяжбу. 

99 Опекуны и попечители должны были, по словамъ эдик¬ 
та, давать обезпеченіе наравнѣ съ прокураторами; иногда 
же ихъ освобождали отъ представленія обезпеченія. 

§ 97. Ср. § 83. Гг. У а*. 317. 

§ 98. Ср. рг. I. Ь. 1. Ь. 33. § 1. Ь. 39. § 1. Б. бе ргос. (3, 3). Гг. Ѵаі. 333. 

СоозпП. 3. Ь. 22. § 8. Б. гаіат гет (46, 8). Ь. 11. § 7. Б. бе ехс. геі іиб. 

(44, 2). 
§ 99. Ср. рг. I, бе заіізб. (4,11) сит ТЬеорЬ. иегЬа ебісіі] Ь. 33. § 3. сП. ге- 

ТПіШіиг] ср. Ь. 23. Ю. (Де абтіп. еі рег. (26, 7). Ь. 13. С. ео(1. (5, 37). 
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100 Наес ііа, ѳі іп геш а^аіиг; ві иего іп регвопат, аЬ 
асіогіб диідет рагіе циапдо заіізсіагі де&еаі диаегепіев, 
еадет гереіепиіб диае сііхітиѳ іп асйопе 411а іп гет 
а^ііиг ,). 

101 АЬ еіиз иего рагіе сиш дио а^ііиг, відиідет аііепо 
поішпв аіідиіз іпІегиепіаЦ отпі тодо 8аіІ8(1агі деЪеІ, диіа 
пето аііепае геі віпе ваііздаііопе дейзпзог ідопеив іпіеі- 
Іе^ііиг; вед вщшдеш еит со^пііоге а^аіиг, дотіпиб ва- 
Іібдаѵе іиЬеІиг; 8І иего сит ргосигаіоге, ірве ргосига- 
Іог. ідет еі де Іиіоге еі де сигаіоге іигів е8І. 

102 (}иодві ргоргіо потіпе аіідиів іидісіит ассіріа* | іп 

100 Такъ поступаютъ, если предъявляется вещный искъ; 
еоли-жѳ личный, то на вопросъ, должно ли быть дано обез¬ 
печеніе со стороны истца, мы отвѣтимъ то же самое, что 
сказали о вещномъ искѣ. 

101 Если же со стороны отвѣтчика явился кто-нибудь отъ 
чужого имени, то онъ долженъ всегда представить обез¬ 

печеніе, ибо никто не почитается способнымъ быть за¬ 
щитникомъ чужого дѣла безъ представленія обезпеченія. 
Но если искъ вчинается противъ когнитора, то замѣ¬ 
щенное лицо должно дать обезпеченіе, а если противъ про¬ 
куратора, то самъ прокураторъ. То-же самое касается 
опекуна и попечителя. 

102 Поэтому, если кто вступаетъ въ отвѣтъ по личному 

§ юо. = рг. і. сП. Ср. § 96. 

§ 101. Ср. § 1. I. ІЬ. Ь. 46. § 2. Б. Не ргос. (3, 3). Гг. Ѵа*. 317. 336. Сіе. рго 
<3иш*. 7. § 29. Ѵегг. ІіЬ. 2. 24, 60. Ь. 10. Б. ішііс. воіѵі (46, 7). 

§ 102. Ср.'§ 1 Яп. I. ІЬ. Гг. Ѵа*. 336. Ьех Іпі. шипіе. 113 веч. іийісаіі <3ер.] ср. 
§§ 25.186. сіе тогіЬиз] ср. ІЛр. 6, 9. 12. Ь. 15. § 1. Б. аоі. таіг. (24, 3). 

Ь. 1. ТЬ. О. сіе йо*е (3, 13). Ь. 11 § 2. С. ае гершЗ. (5,17). Ь. ип. § 5. С. 

сіе геі их. ас*. (5, 13). вирга § 44. чиі йесохегі*] ср. Іех Іиі. сі* ѵ. 114.115- 

сиіпвие Ьопа] іЪі<Г. ѵ. 116.117. вирга 3, 79. Сіе. рго (^иш*. 8. Ь. 33. § 1. С. 

йе геЬ. аис*. іий. (42, 5). віие сиш ео] ср. Ь. 31. Б. ео<1. 

!) § 96. 
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регзопат, сегііз ех саизів (іисіісаіит зоіиі) заіізсіаге 
воіеі циаѳ ірве ргаеіог ві^піГісаі: циагит ваіівйаііопит 
сіиріех саива еві: пат аиі ргоріег ^епив асііопіз ваіізсіа- 
іиг, аиі рѵоріег регвопат, чиіа вивресіа віі: ргоріег ^е- 
пив асііопів, иеіиі іисіісаіі сіерепвіие •) аиі сит сіе то- 
гіЬив тпііегів а^гіиг 2): ргоріег регвопат, иеіиі ві сит 
ео а^ііиг чиі (Іесохегіі3), сиіивие Ьопа (а) сгесІіІогіЬив 
роввевва рговсгіріаие зипі, зіие сит ео Ьеге<1е адаіпг 
Чііет ргаеіог вивресіит аевіітаиегіі4). 

108 Отпіа аиіет ішіісіа аиі Іе^іііто іиге сопвівіипі 

иску отъ своего имени, то обыкновенно даетъ обезпеченіе 
.щдісаіит зоіѵі въ исключительныхъ случаяхъ, которые 
опредѣляются самимъ преторомъ. Причина этихъ обезпе¬ 
ченій двоякая: обезпеченіе представляется смотря по роду 
(свойству) иска или но лицу (отвѣтчика), такъ какъ оно 
подозрительно; по свойству иска дается обезпеченіе нпр. 
при асйо ;)'идісаІі, дерепзі или при ;)идісіит де тогіЬиз 
тиііегіз; смотря по личности обезпеченіе дается, когда 
нпр. предъявляется искъ противъ того, который уже сдѣ¬ 
лался несостоятельнымъ 5) или имущество котораго взято 
кредиторами во владѣніе или выставлено на публичную 
продажу или когда тяжба ведется съ тѣмъ наслѣдникомъ, 
котораго преторъ (по поводу долговъ) нашелъ ненадёж¬ 

нымъ. 

103 Всѣ суды основываются или на предписаніи цивильнаго 

§ 103. Ср. 1,184. 3, 181. 4, 80. ІЛр. И, 27. Сіе. рго БЧассо. 21. § 50. 

і) Здѣсь ааііайаііо зшіісаішп аоіѵі замѣняетъ древную тапиз щесИо 
и защиту посредствомъ виндекса (ѵішіех Іосиріеа ІіЬегШіа). 

3) И эдѣсь причина представленія обезпеченія лежала въ строгости 

иска. 
3) Тай имѣлъ въ виду не только умышленнаго банкрота (йесоЫог), 

но и должника, который сдѣлался несостоятельнымъ вслѣдствіе несчастныхъ 
случаевъ. Ср. Сіе. РЬіІ. II. 18. Белеса. Ер. 36, 5. 

*) Ср. ВеіЫапп-НоІІтд, сіі р. 532: ее^еп <3еп ЕгЬеп, йеааел гаЫпл&а- 

ІаЬіекеіі йег Ргаіюг апі Ап*га& йег ЕгЬвсЬаЙа^ІаиЪіеег саива ео§пНа Яіг пісЫ 
#ап2 ^еаісЬегі; егкіагі. 

5) Расснеръ невѣрно: кто — расточителенъ. 



IV, 104—105]. 449 

апі ішрѳгіо сопііпетііиг *). 
104 Ье^іііта зипі іисіісіа ^иае іп игЬе Кота иеі іпіга 

ргітит игЬіз Котае тіііагіит іпіег отпез сіиев Кота- 
по8 8ііЬ ипо ішіісе аесіріипіиг; еа^ие е Іе^в Іиііа іисіі- 
сіал'а, пІ5І іп аппо еі зех тепзіЪив іийісаіа Гиегіпі, 
ехрігапіа). еі Ьос еві ^ио(1 ии1§о йісііиг е Іе^е Іиііа 
Іііет аппо еі вех щепвіЬив тогі. 

105 Ітрегіо иѳго сопііпепіиг гесирегаіогіа еі ^иае виЪ 
ипо іийісе ассіріипіиг іпіегиепіепіе реге^гіпі регвопа іи- 
<1ісІ8 аиі ІШ^аІогіѳ; іп еаЛеш саиѳа випі, ^иаесит^ие 

права (законный судъ) или на нреторсвой власти. 

104 Законные суды суть тѣ, которые происходятъ въ са¬ 
момъ городѣ Римѣ или на пространствѣ тысячи шаговъ 
отъ Рима между римскими гражданами и при содѣй¬ 
ствіи одного судьи. Эти суды, по закону Юлія, опре¬ 
дѣляющему общія положенія юрисдикціи, погашаются, 
если не были окончены въ теченіи года и шести мѣся¬ 
цевъ. Это и есть то, что обйкновѳнно* говорятъ: „по 
Юліеву закону споръ прекращается по истеченіи года и ше¬ 
сти мѣсяцевъ". 

105 На преторской власти основываются суды, состоящіе 
изъ рекуператоровъ, и тѣ, которые совершаются при со¬ 
дѣйствіи одного судьи, когда судья или одна изъ тяжу¬ 
щихся сторонъ принадлежатъ къ Перегринамъ. Въ такомъ 
же положеніи]находятся всѣ тѣ суды, которые происходятъ 

§ 104. іпіга— тіііагішп] ср. Ьіѵ. 3, 20. Біо. 51,19. Вескег, Вот. АІіегіЬ. II, 

2. р. 285.1е$е Іиііа] ср. § 30. Оеіі. 14, 2. Апіеа регреіиа егапі. Сіе. Уегг. 

1.10. §. 30. Ье$. Асіі. гереі. ѵ. XXVII. аппо еі вех т.] ср. Тасіі. А. 6, 

16. Іііет тогі] ср.'Ь. 18. §. 4. Б. йе йоіо т. (4, 3). Ь. 32. П. <1е іибіе. (5. 

1) . Ь. 30. §. 1. Б. ай. 1. Ациі. (9, 2). Ь. 3. §. 1. И. чиае. іп Ггаий. (42, 8) 

Ь. 2. Б. йе йіу. іетр. (44, 3). Ь. 2. I). іийіс. воіѵі (46, 7). Ь. 10. Б. йе 
віір. ргаеі. (46, 5). Ь. 8. Б. гаіат гет (46, 8). 

§ 105. гесирегаіогіа] ср. Ь'еві. ер. ѵ. Весірегаііо. Сіе. Ѵегг. 3, 28. §. 69. іпіег- 

иеп. реге§г. регѳ.] ср. Сіе. рго Пассо. 21. §. 50. Ѵегг. II. 2, 13. ^иат(1іи 
еіс.] ср. Ь. 11. Б. йе іигівй. (2, 1). Ь. 49. §. 1.1>, сіе іийіс. (5,1). 

') Ср. 2оІІ. Рапйекіа. I. р. 237. 1891. 

2) При Цезарѣ иди Августѣ законъ ограничилъ существованіе судовъ 
перваго разряда полуторагодовымъ срокомъ. 
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ехіга ргішит игЬів Котае тіііагіит іат іпіег сіиез Ко- 
тапов циат іпіег реге^гіпоз ассіріипіпг: ібео аиіеш іт- 
регіо сопііпегі іийісіа сіісипіиг, циіа іатсііи иаіепі, 
Чиапкііи І8 циі еа ргаесеріі, ішрегіит ЬаЬеЬіі. 

106 Еі 8циі<іего ітрегіо сопііпепіі іибісіо регасіит *) 
іиегіі, віие іп гет 8Іие іп регзопат, віпе еа іогтиіа 
Чііае іп іасіит сопсеріа езі, віиѳ еа ^иае іп іиѳ ЬаЬеі 
іпіепііопет, розіеа піЬіІотіпиз ірзо іигѳ ёе еаёет ге 
а§і роіезі; еі іёео песеезагіа езі ехсерііо геі іиёісаіае 
иеі іп іисіісішп ёеёисіае. 

107 8і иего 1о<гіііто іиёісіо іп регеопат асіпт 8ІІ еа 
іогтиіа ^иае іигіз сіиіііз ЬаЬеі іпіепііопет, ровіеа ірзо 

въ городской чертѣ Рима какъ между римскими граждана¬ 
ми, такъ и между Перегринами. Эти суды основываются 
на преторской власти, потому что они имѣютъ силу до 
тѣхъ поръ, пока сохранялъ свою власть тотъ, кто назна¬ 
чилъ эти суды. 

106 Если въ судѣ, основанномъ на преторской власти, со¬ 
вершается разбирательство дѣла по вещнымъ или лич¬ 
нымъ искамъ съ помощью формулы иреторскаго правда или 
посредствомъ формулы съ обозначеніемъ интенціи по ци¬ 
вильному праву, то впослѣдствіи, тѣмъ не менѣе, истецъ 
можетъ возобновить тотъ же споръ согласно съ граж¬ 
данскимъ правомъ, и потому необходимы возраженія для 
воспроизведенія силы судебнаго рѣшенія или воспроизве¬ 
денія силы того факта, что дѣло уже разъ разбиралось 
въ судѣ. 

107 Если въ законный судъ предъявленъ личный искъ по 
формулѣ, интенція которой составлена по гражданскому 
праву, то вторично по самому смыслу закона нельзя вчи- 

§ 106-107. Ср. 3,181. 4,121. 123. Ь. 1. С. еі абѵ. гет іидіс. (2, 27). Сіе. <3е 
огаі 1, 37. § 168. 

0 Студемуиды асіпщ. 
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іиге де еадет ге а^і поп роіезі, еі оЬ ід ехсерііо зирег- 
иасиа езі; 8І иего иеі іп гет иеі іп Гасіит асіит Гиегіі, 
ірзо іиге піЬіІотіпиз розіеа а^і роіезі, еі оЬ ід ехсерііо 
песеззагіа езі геі іидісаіае иеі іп іидісіит дедисіае. 

108 Аііа саиѳа йгіі оііт Іе^із асііопиш: пат ^иа де ге 
асіит зетеі егаі, де еа розіеа ірзо іиге а^і поп роіе- 
гаі 1); пес отпіпо ііа, иі пипс, изиз егаі ііііз ІетрогіЬиз 
ехсерііопит^2)* 

109 Сеіегит роіезі ех 1е#е ^иідет езве іидісіит, зед 

нать иска по тому же дѣлу; поэтому эксцепція ^излишня. 
Если-же вчиненъ искъ вещный или искъ по фактическимъ 
обстоятельствамъ, то впослѣдствіи, тѣмъ не менѣе, ірзо^иге 
можно вчинать тотъ же искъ, и поэтому необходима :экс- 
депція уже состоявшагося судебнаго рѣшенія или дѣла, 
доведеннаго уже до момента Ііііз контестаціи. 

108 Другое примѣнялось при старой формѣ судопроизвод¬ 
ства; именно разъ о какомъ-либо предметѣ предъявленъ 
былъ искъ, то нельзя было вновь вчинать того же^самаго 
спора; и вообще употребленіе возраженій въ тѣ времена 
было не такое, какъ теиерь. 

109 Впрочемъ ^дісіит можетъ быть на основаніи закона — 

§ 108. Ср. §§ 11. 30. Ог. рго дото. 29. — ТегеіД. РЪогт. 2, 3. ѵ. 56 веч. Сопа*. 

ад АдеІрЬ. 2, 2. у. 24. Ап Л г. 3, 11. ѵ. 8. ЕштсЬ. 1, 1. ѵ. 9. РЬогт. 1, 4. 

ѵ. 31. Зегѵ. ад. Аеп. 2, 424. <ЗшпШ. I. О. 7, 6. § 1. 

§ 109. ех 1. Ачпіііа] ср. 4, 37. 3, 210 веч. 3, 127. Гигіа] ср. 3,121. іп ргопіпсіів] 

ср. 3,121. Бе асііопе ех 1е§ѳ Ригіа ср. Низскке, Оаіив р. 88. 

г) Отсюда видно, что по старому праву поглощающее дѣйствіе про¬ 

цесса зависѣло не отъ веденія процесса какъ такового, не отъ постановленія 
Іпдісіпт, не отъ произнесенія приговора, но только отъ торжественнаго юри¬ 

дическаго акта, отъ 1е$ів асііо въ собственномъ смыслѣ слова, древней тор¬ 

жественной ІШв контестаціи. Эта контестація иска уничтожала правовое 
отношеніе истца и отвѣтчика, составлявшее предметъ ихъ спора. Все это 
совершалось ірво щге. Но этотъ юридическій актъ былъ устраненъ иэъ фор¬ 

мулярнаго судопроизводства. Для гражданскаго права стадъ существовать 
новый процессъ бѳэъ Шів сопіевШіо. По Гаю (§ 108) дѣйствіе контестаціи 
иска, наступающее только въ силу эксцепціи (т. е. по преторскому праву), 

стоитъ въ связи съ противоположностью формулярнаго процесса и судопро¬ 

изводства рег 1е§ів асііопев. 

2) Ср. С. Зеіі, де ивп ехсерМопшп чоі іе$ія асііопшп іетроге йіегН. 

1867. 
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Іе^ііігпиш поп еззе; еі сопіга ех 1е§е поп е$зе, зей 1е#і- 
іітит еззе; пат зі иегЫ ^гаііа ех Іе^е А^иі1іа х) иеі 
Оиіпіа 2) иеі Гигіа 3) іп ргоиіпсііз а^аіиг, ітрегіо сопіі- 
пѳЬіІиг іийісіит; ійепцие іигіз езі еі ві Котае арий 
гесирегаіогез 4) а^атиз, иеі арий ипит іийісет іп- 
іегиепіепіе реге$гіпі регвопа; еі ех йіиегзо зі ех еа 
саива ех чиа поЬіз ейісіо ргаеіогів йаіиг асііо, Котае 
зиЬ ипо іийісе іпіег отпез сіиез Котапоз ассіріаіиг 
іийісіит, Іе^Штит езі. 

110 (}ио Іосо айтопепйі змпиз еаз циійет асііопез циае 
ех Іе^е зепаіизие сопзиШз ргойсізсипіиг, регреіио зо- 

ех Іе&е, но оно можетъ не быть законнымъ—Іе^Штит; 
и наоборотъ, оно можетъ быть не по закону—поп ех Іе^е, 
а будетъ законнымъ—Іѳ^Штшп. Если напримѣръ въ про¬ 
винціяхъ вчиняется искъ по закону Аквилія, Овинія, или 
Фурія, то судъ будетъ основываться на преторской вла¬ 
сти; то-же самое бываетъ, если мы предъявляемъ искъ въ 
Римѣ у рекуператоровъ или у одного судьи, когда кто- 

ниб. изъ тяжущихся принадлежитъ къ Перегринамъ. Съ 
другой стороны, если судъ по эдикту претора происхо¬ 
дилъ въ Римѣ, состоялъ изъ одного судьи и всѣ участвую¬ 
щіе въ немъ принадлежали къ числу римскихъ гражданъ, 
то такой судъ будетъ законнымъ. 

ПО Здѣсь слѣдуетъ сказать, что преторъ всѣ иски, происте¬ 
кающіе изъ закона или сенатскаго постановленія, обыѣно 

-§§ 110.111. Ср. рг. I. сіе регр. еі іетр асі. (4, 12; сшп ТЬеорЪ. 

і) Ср. III. §§ 202. 210 веф IV. 9. 37. 76. 109. 

9) Этонеіѳх Оѵіпіа ігіЪипісіа(312), цпа вапсішп еві, оі Сепвогев ех отпі 
огбіпе оріітит чиетчиѳ сигіаіі іц вепаіи Іе^егепі (Гезі. ѵегЪ. ргаеіѳгііі Зепа- 

іогев. еб. МіШег. р. 246). Другіе читаютъ: Аііпіа (Оігкзеп), РиЫШа (НтсЪке), 
ОШпіа (Зіийетипй). 

_ >; Бе вропви. Ср. III. 121.121а. 122. IV. 22. 

4) Рекуператоры проходятъ черевъ всю исторію римскаго суда при¬ 

сяжныхъ и удерживаютъ свой первоначальный характеръ; даже при импера¬ 

торахъ они не теряютъ своего характера. Такъ при Тиберіи нѣкто Граній 
Марцеллъ былъ обвиненъ въ преступленіяхъ бе ша^евіаіе и бе гереіипбів; по 
доводу этого послѣдняго преступленія для опредѣленія суммы вознагражде¬ 

нія были назначены гесирегаіогев. 



IV, Ш]. 45В 

Іеге ргаеіогет ассоттосіаге, | еаз пего ^иае ех ргоргіа, 
ірзіиз іигЫісІіопе репсіепі, ріегипщие іпіга аппит 
баге *). 

111 АІкріагкіо Іатеп еі регреіио еаз сіаі, иеіиі циіЬиз 

ітііаіиг іиз Іе^ііітит: чиаіез зипі еае циаа йаі Ъопо- 

гит ро55й8зогіЬив сеіег^ие чоі Ьегесііз Іосо зипі а); 
/иг\\л цшк|ие тапііезіі асііо, [цаатпіз ех ірзіпз ргае- 
Іогіз іигізсіісііоіій ргойсізсаіііг, регреіио сіаіиг; еі те- 
гііо, сит іапіит рго сарііаіі роепа ресипіагіа сопзіі- 
Іиіа зііэ). 

венно составляетъ вавсегда, а иски, зависящіе отъ его 
собственной юрисдикціи даются обыкновенно ва годичный 
срокъ. 

111 Ивогда-же преторъ издаетъ иски на всегда, какъ бы въ 
подражаніе цивильному праву; сюда относятся тЬ иски, 
которые преторъ даетъ владѣльцамъ наслѣдственнаго 
имущества и прочимъ лицамъ, заступающимъ мѣсто на¬ 
слѣдника. Искъ явнаго воровства, хотя и находится въ 
преторской юрисдикціи, однако дается безсрочно; и это 
вполнѣ правильно, такъ какъ вмѣсто уголовнаго наказа¬ 
нія назначенъ только денежный штрафъ. 

*) Асііопез іѳтрогаіез и регреіааѳ. Срочность иска заключала въ се¬ 
бѣ и срочность права, потому что юридическая претензія основывалась во 
всѣхъ случаяхъ асгіопев Ьопогагіае только на обѣщаніи иска въ эдиктѣ (]пбі- 
сішп баЪо). 

8) Студемундъ: Аіщиапбо іатеп- ітНаіиг 5иа Іе^Штиш; 

Чпаіев зипі еае, яиаз Ьопогит роазеззогіЬиз сѳіегізчпо чиі Ьегебіз Іосо випі;, ас- 

соттобаі Гушке: чиі Ьегебіз Іосо 8ипі, еоие еЯісіипіиг. 

8) Ср. ВеіЪтапп-НоІІюед, сН. р. 305: гп^ІеісЬ ізі кіаг, базе біеве Кіа^еп 
іЬге яеІЪзіапбіве КгаЙ ппб ѲйШ&кѳіі пиг айв бет таіегіеііеп СіѵіІгесЫ Оиз 1е- 

&Штит) ЬаЬеп, ппб ез ѵѵігб бабпгсЪ ѵѵаЬгзсЬеіаІісЬ, база ез бег Ргаіог \ѵаг, 

бег іепеп апбегп К1а§еп пиг бигсЬ біе Псііоп еіііег посЬ ги КесЬі ЪезіѳЬепбеп 
Іе^іа асііо ^ІеісЬеп Егіоі^ уегасЬаЯеп коппіе, базз біезе аізо біе аііезіеп бсіі- 

ііае асііопѳэ без ргаіогізсЬѳп КесЫэ зіпб: біе асііо Лігіі тапі&віі игігб тіі беп 
ргаіогізсЬеп асііоп. Йсі., іп \ѵе1сЬеп бег Ргаіог баз СіѵіІгесЬі пасЬаЬте, гизат- 

тсп^езіеПі ииб зоіі, ба зіе пиг бег роепа раріііз біе 8іга?е без ѴіегіасЬеп ѳиЬ- 

зѣіѣиігі ЬаЪе, пісЬі хѵіе апбге ргаіог. Кіа^еа іп баЬгеайгіві ѵецаЬгеп. Веібез 
беиіеі аиГ ІЬеіІтѵѳізе ОІеісЬаІеІІипз біезѳг Кіа^е тіѣ бег Іе^із асііо бигсЬ еіпе 
Рісііоп іп (кг Рогтеі, 



454 [IV, 112—113. 

112 Сопіга поп отпев асііопез ^иае іп аЦиет аШ; ірво 
ійге соп'реіші аиі а ргаеіоге Дапіиг, еііат іп ЬегеДет 
ае^ие сопреіипі аиі Дагі зоіепі: езі епіт сегіівзіта іигіз 
ге?и1а, ех таіейсіо роепаіез асііопез іп ЬегеДет пес 
сопреіеге пес Дагі зо\еге, иеіиі Гигіі, иі Ьопогит гаріо- 
гит, іпіигіагит, Датпі іпіигіае: веД ЬегеДі іе/ипсіі иі- 
Деіісеі асіогіз Ііиіив тоДі асііопез сопреіипі пес Депе- 
^апіиг, ехсеріа іпіигіагит асііопе еі зі чиа аііа вітіііз 
іпиепіаіиг асііо. 

113 АІциапДо іатеп {еііат) ех сопігасіи асііо пе^ие 
ЬегеДі пе^^1е іп ЬегеДет сопреііі: пат аДзііриІаіогіз 
Ііегез поп Ьабеі асііопет, зеД еі вропвогів *) еі йДерго- 
тіввогіз Ьегев поп Іепеіиг. 

112 Наоборотъ, не всѣ иски, предоставленные закономъ или 
данные преторомъ, вчинаѳмые противъ даннаго лица, мо¬ 
гутъ быть предъявляемы противъ его наслѣдниковъ; есть 
вѣдь очень извѣстное правило, по которому ни по закону, 
ни по предписанію претора, нельзя вчинать противъ на¬ 
слѣдника штрафнаго иска по причинѣ преступленія, какъ 
напр. искъ о кражѣ, объ имуществахъ, отнятыхъ наси¬ 
ліемъ, объ обидахъ, искъ умышленнаго вреда. Но эти 
самые пеки принадлежатъ наслѣднику умершаго истца, 
которому не отказываютъ въ нихъ, исключая иска объ 
обидахъ и иныхъ подобныхъ. 

113 Иногда впрочемъ искъ, хотя проистекающій изъ догово¬ 
ра, не предоставляется ни наслѣднику ни противъ наслѣд¬ 
ника, а именно наслѣдникъ адстипулятора не имѣетъ пра¬ 
ва иска, но не отвѣтствуетъ тоже по иску и наслѣдникъ 
спонсора и фидепромиссора. 

§ 112. ав 1. 1.1. ІЬ. сшп. ТЬеорЬ. Ср. Ь. 111. § 1. Б. йе гѳ§. іиг. (50, 17). 

§ ИЗ. Ср. § 1.1. еі*. ѳйрга 3,114.120. 

Гутшмитъ: віе еі вропвогіз. 
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114 Зирегезі иі сігзрісіатиз, зі ап іо геш іисіісаіат із 
сшп цио а^ііиг, розі ассеріит іисіісіит заіізіасіаі асіогі, 
^иі<1 оШсіо іисіісів сопиепіаі, иігит аЬзоІиеге, ап і<1ео 
роііиз сіатпаге, циіа іисііеіі ассіріепсіі Іетроге іп еа 
саиза Аіегіі, иі (Іатпагі сІеЬеаІ: позігі ргаесеріогез аЬ¬ 

зоІиеге еиш сіебеге ехібіітапі, пес іпіегезве сиіиз $епе- 

гіб «іі іисіісіит: еі | Ьос езі чиосі пиі&о йісііиг 8аЬіпо 
еі Саззіо ріасѳге отпіа іи<1ісіа аЬзоІиіогіа еззе. діиег- 

вае аиіет зскоіае аис\іогез <іе Ьопае йёеі сріійет ішЗісііз 
і(іет зепііипі, фііа іп еіизтосіі іидісііз ІіЬегшп езі оШ- 

сіит іисіісіз. (апіитсіет | еі сіе іп геш асііопіЬиз риіапі, 
циіа іит ^ио^ие [огтиіае иегЪіз ірвшп ехргітЛт4, 

иі зі геш гет гезіііиаі, | аЬзоІма^мг: зсйісеі зі рег реіііо- 

ггат /огтиіат адапіиг: | циіЬиз диісіет ііа дищие 
сошепііиг, иі іп іпіепігопе гез, <іе уиіЪт | атбі^ііиг 

114 Намъ остается еще сказать, какая обязанность судьи, 
ежели, до рѣшенія дѣла, отвѣтчикъ удовлетворитъ 
истца послѣ отвѣта на искъ, — долженъ ли судья оправ¬ 
дать отвѣтчика или скорѣе присудить на тоыъ основа¬ 
ніи, что при начатіи суда отвѣтчикъ находился въ опасно¬ 
сти быть присужденнымъ. Наши учителя думаютъ, что 
судья долженъ его оправдать, не обращая вниманія на 
родъ суда. Въ этомъ смыслѣ прежде обыкновенно гово¬ 
рилось, что по мнѣнію Сабина и Кассія всѣ суды суть 
освобождающіе. Основатели противоположной школы 
такого мнѣнія объ искахъ Ъопае Мѳі, такъ какъ въ искахъ 
этого рода судьѣ предоставляется свобода. Такую же 
свободу имѣетъ судья и въ вещныхъ искахъ, такъ какъ 
и въ этомъ случаѣ словами формулы опредѣляется только 
то, чтобы отвѣтчикъ былъ освобожденъ, если возвратитъ 
вещь, конечно, когда искъ предъявленъ посредствомъ не- 
титорной формулы. Но это не подлежитъ сомнѣнію, что 
вещи, о которыхъ идетъ споръ, требуются въ интенціи 

§ 114. Ср. § 2.1.1Ъ. вирга 3,180. § 31.1. де ас*. (4, 6). Ь. 73 вп. Ю. 3, 3. Ь. 25 
Ю. 4, 3. Ь. 33. § 1. О. ае воіп*. (46. 3). Ь. 4. и. іиаіе. воіѵі (46,7).-Ь. 38. 
§ 7. О. бе патч (22,1). Ь. 60 рг. О. ае сопа. іпаеЬ- (12,6). 
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реіапіиг, еѣ айіісіапімг Ша иегЪа сопсіетпаііопіз | іпійо. 
іпіегдит епіт *)_ѵѵ. 10. 11. 12. 13_зипі 
еііат ] іп регзопат іаіез асііопез, іп чиіЬиз поп рег- 
тШіІиг_ѵѵ. 14—22_| *). 

115 8е^аНи^ иі де ехсерііопіЬиз *) сіізрісіатиз. 
116 Сопрагаіае | зипі аиіет ехсерііопез деГепдепдогит 

еогит ^гаііа сот диіЪиз а^ііиг: заере епіт ассідіі, иі 

и слова коидемнаціи должны быть поставлены въ началѣ 
формулы_иногда же__есть и такіе личные 
иски, при которыхъ не дозволяется_ 

115 Вслѣдъ за этимъ мы разсмотримъ вопросъ о возраже¬ 
ніяхъ. 

116 Возраженія были установлены ради защиты отвѣтчи¬ 
ковъ, ибо часто случается, что кто-либо отвѣтственъ по 

§ 115 = рг. I. йе ехсері. (4,13). 

§ 116. Ср. рг. §§ 1—3.1. ІЪ. іпйга § 119. 

1) Ср.’примѣчаніе Гушке (У): <3пае аЬЬіпс Іе&і поп роіпегппі (паш 
ргаеіег іпсегіа чпаесіат ОовсЬепіапа іп ѵ. 11. еі 13. Іеге іапіит ѵосеш еввепі 
Ѵві ѵ. 12. вегѵаѵіі) ай іп тет асііопев рег вропвіопет регііппівве (с?. 4, 91 8^.) 

тіЬі регзпаашп еві, ѵеіпі Ьос вепвп: ’рег вропеіопет іп гет а^ііиг еі іит ѳі асіог 
вропвіопе иісегіі пес еі геа сит ІгисііЬив гезіііиаіиг, ѳропвогев еі чпап^пт оНга, 

ві ргаейеа йаіі еазепі Ііііа еі піпйісіагит, іп іапіит сопйетпапіиг.’ 

*) Ср. примѣчаніе Гушке (V): Наес іп ивиш ѵегаів ^иае ѵеі СовсЬепиа 
Іе^еге аіЬі ѵізиа езѣ ѵеі Ѵві ргаевіаі, еі айЫЬШв § 33.1. йе асі. (4, 6), Ь. 1 (Ѳаіі) 

Ь. 2рг. Ь. 3. Ь. 4. § 1. В. йе ео ^иой с. 1. (13, 4) 8іс Іеге гейіпіе^гагі ровве ѵійеп- 

іиг: п(оп) регтіііі(іпг) іпйісі е(іоз) ^(пой) [ ре(іі)іиг, гейт с(оп)йетпаге, ві 
г(ет) іраат ргіив гевіііиаі | асіогі чпат сопйетпаіиг. и(е1)иі ві спт сотте- 

тогаііопе | Іосі чпо сиі йагі р(го)тіввпт е(эі), риіа ЕрЪеяі, аііо Іосо ііа а^аі, 

иі иегЪа, піві гевіііиаі, айісіапі(иг); п(ат) ві геив | рагаіив віі (ай Ѵяі) асіогі 
воіиеге, ^иапіі ій ЕрЬеві віі, | п(еі) ех с(апва) сапеаі, аЬзоІиіі(аг). ^(иой) п(его) 

ай сеіегав а(сіі)опев п(ов) ііа ігасіаіав й(іпегаае) в(сЬоІае) а(псіогіЬив) п(оп) 

иійеі(пг) аЪвоІпі р(ов)ве, цаі ваіівіасіаі, р(ові№(иат) | асіит іаіі. 
з) Ср. Еізеіе, йіе таіегіеііе Сгппйіа^е йег ехсерііо. 1871, (см. критику 

Вгіпх'а въ Кгіі. ѴіегЩ). XIV. р. 206 и Яіттегтапп, КііііасЬе Вешегкпп^еп. 

1872). Его же Ъъх ОевсЬісЬіе йег ргосевв. ВеЪапйІипд йег Ехсерііопеп. 1875. 

Вігктеуег, йіе Ехсерііопеп іт ѣопае Яйеі іпйісіит. 1874 (см. Еізеіе въ Кгіі. 

ѴіегіеЦ. XVI. р. 501). Ьепеі, пЬег Игаргип^ и. \Ѵігкип§ йег Ехсерііопеп. 1876. 

Азаревичъ, Система р. пр. р. 295. Везроштіег.«?, сагасіегев &ёпёгаих йев ехсер- 

ііопа. 1882. 2Ы1. Рацйекіа. I. р. 287.1891. 
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^т8 іиге сіиііі іепеаіиг, зей іпциит зіі ешп іийісіо 
сопйетпагі. иеІиЬ («г) зііриіаіиз зіт а іе ресипіат іат- 
^иат сгейепгіі саиза питегаіигиз, пес питегаиегіт; 
пат еат ресипіат а іе реіі роззе сегіпт езі, йаге епіт 
іе орогіеі, сит ех зііриіаіи іепеагіз; зей ^иіа іпциит 
езі *) іе ео потіпе сопйетпагі, ріасеі рег ехсерііопет 
Йоіі таіі іе йеіепйі йеЪеге; ііет зі расіиз йіего іесит, 
пе ій ^иой тіЬі йеЪеаз, а іе реіат, піЬііо іпіпиз ій ірзо 
гиге а) іе реіеге роззит Йаге тіЬі орогіеге, ^иіа оЫі^а- 
ііо расіо сопиепіо поп іоііііиг; зей ріасеі йебеге те ре- 
іепіет рег ехсерііопет расіі сопиепіі гереііі. 

117 Іп Ьіз ^ио^ие асііопіЬиз диае {поп) іп регзопат 

цивильному праву, однако несправедливо было-бы осуж¬ 
дать его; и такъ, напримѣръ; если бы ты обязалъ меня сти- 
пуляціоенымъ образомъ отсчитать тебѣ деньги будто въ 
займы, и я бы не отсчиталъ; не подлежитъ сомнѣнію, что 
я могу отъ тебя потребовать эти деньги, ты долженъ ихъ 
дать, такъ какъ ты обязанъ въ силу стипуляціи, но 
такъ какъ было бы несправедливо ооудить тебя подъ 
этимъ предлогомъ, то ты долженъ защищаться возраже¬ 
ніемъ злого умысла. Равнымъ образомъ, если я условлюсь 
съ тобою, что не буду требовать отъ тебя уплаты того, 
что ты мнѣ долженъ, то тѣмъ не менѣе по закону я имѣю 
право требовать отъ тебя возврата денегъ, такъ какъ обя¬ 
зательство не прекращается частнымъ соглашеніемъ; но 
рѣшено; что въ случаѣ требованія, я устраняюсь въ силу 
возраженія послѣдовавшаго соглашенія. 

117 Возраженія имѣютъ мѣсто также въ тѣхъ искахъ, кото- 

§ 117. Ср. §§ 4,1.1. ІЪ. ГипДшп 1Ш&.] ср. Гг. сіе і. Гівсі. 8. Ь. 1. § 2. Э. чиае гев 
рі&п. (20, 3). Ь. 1. § 5. Ь. 2. В. (іе (44, 6). 

*) Эксцепціи были средствомъ, съ помощью которыхъ справедливость 
(аечиііаз) проникала въ старое право. Въ источникахъ вксдепція безпрестан¬ 

но представляется какъ преторскій институтъ и какъ средство, противопо¬ 

лагаемое по преимуществу искамъ стараго права. 

3) Студемундъ читаетъ: еі ірвшп а Іе, причемъ Гутшмитъ дѣлаетъ 
такое примѣчаніе: бег Іигізі Ъеіопі, Давз тгепп ісЬ ѵегаргосЬеп Ьаѣе, Давв ісЬ 
Дав ѵѵав Ди тіг всЬи1Ді§ Ъіаѣ пісМ Гог Дет ѵгегДе (пе іД чиоД шіЬі ДеЪез), во капп 
ісЬ ДеппосЬ ѵуав ісЬ ѵегвргосЬеп ЬаЬе пісЫ аи ГогДегп (ІД ірвит) тіі Дег іпіепііо. 

Дагі орогіеге еіпкіа^еп, Да ип^еасМе! Дев расіит Діе оѣіі^аііо ЪезІеЬеп ЫеіЫ. 

Инст. Гая. 30 



458 [ІУ, 118-119. 

8ипі, ехсерііопев Іосигп ЪаЬепі: иеіиі ві шеій те сое&е- 
гів аиі йоіо іпсіихегів, иі ііЬі гет аіщиат тапсіріо іа- 

гет г) еш^ие) гет а те реіав, Даіиг тіЬі ехсерііо рег 
^иат, ві теіив саива іѳ Гесівве иеі Доіо таіо аг^иего, 
гереііегів. Нет ві Гишішп іііі^іовит всіепв а поп ровві- 
сіепіе етегів еішщие а роввісіепіе реіав, орропііиг ііЬі 
ехсерііо рег ^иат отпітогіо виттоиегів. 

118 Ехсерііопев аиіет аііав іп есіісіо ргаеіог ЬаЪеі рго- 
розііав, аііав саива со^пііа ассоттоДаі; ^иае отпев иеі 
ех Ьів 4иае Іе&ів иісет орііпепі, виЬвіапііат саріипі, 
иеі ех іигівгіісііопе ргаеіогІ8 ргосіііае випі. 

119 Отпев аиіет ехсерііопев іп сопігагіит сопсіріип- 

рые не направляются на лицо. Если ты, напримѣръ, стра¬ 
хомъ или злымъ умысломъ склонилъ меня дать тебѣ ман- 
ципаціоннымъ образомъ какую-либо вещь въ собствен¬ 
ность и будешь ее отъ меня требовать, то мнѣ дается 
возраженіе,посредствомъ котораго ты устраняешься, если 
я докажу, что ты заставилъ меня согласиться подъ влія¬ 
ніемъ угрозъ или обмана. Точно также, если ты купишь 
завѣдомо отъ невладѣльца имѣніе, которое служитъ пред¬ 
метомъ судебнаго спора и будешь требовать его отъ вла¬ 
дѣльца, то тебѣ противопоставляется возраженіе, по¬ 
средствомъ котораго ты, во всякомъ случаѣ, будешь устра¬ 
ненъ. 

118 Одни возраженія были помѣщены преторомъ въ его 
эдиктѣ; другія же онъ составляетъ, разслѣдовавъ дѣло. 
Всѣ эти возраженія берутъ свое основаніе изъ законовъ, 
или изъ другихъ частей права, замѣняющихъ законы или 
созданы юрисдикціей) претора. 

• 119 Всѣ возраженія составляются въ опроверженіе того, что 

§ 118. Ср. § 7. 1. ІЬ. 

§119. Ср. Ь. 22 рг. Б. де ехсері;. (44, 1). Сіе. де іпѵ. 2, 20. Вгіззоп. деіогш. 5, 

75эеч. геіізсіі. Г. §еясЬ. ЕАУ. XIII. р. 316. 

*) Тешет: доіо іпдпхегіз иі ііЬі гет аіічиат тапсіріо дагст. Вэкингъ: 
даге рготійат. Гушке неудачно: иі; ИЬі гет аіщиат тапсірі тапсіріо дагет; 

слово тапсірі излишне, Такъ какъ само собою разумѣется, что только гея 
тапсірі могутъ быть предметомъ манципаціи. 
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іиг^иатаййггааііз сит ^ио а^ііиг *): пат ѳі иегЬі ^га- 

йа геиз (Іоіо таіо а1к]иі(1 асіогет Гасеге йісаі, диі Гогіе 
ресипіат реііі ^иат поп питегаиіі 2), зіс ехсерііо соп- 

сірііиг: 5і ш ёа не шніь боьо маьо 3) аѵы аоекіі 

еастум 5іт кЕдѵЕ еіат; ііет 8І Йісаіиг сопіга расііо- 

пет ресипіа рей, ііа сопсірііиг ехсерііо: 5і штек аѵьѵм 

АОЕКІѴМ ЕТ ^МЕКІѴМ ВДОЮГУМ NОN ССЖѴЕШТ NЕ ЕА 

рЕСVNIА ретекетѵк; еі сіепічие іп сеіегіб саизі$ зітііі- 
іег сопсірі зоіеі: ісіео всііісеі ^иіа отпіз ехсерііо оЬісі- 

Іиг ^иісIет а гео, 8ей На іогпшіае іпвегііиг, иі сопсіісіо- 

паіет Гасіаі сопгіетпайопет 4), іД еѳі пе аІНег іийех 

утверждаетъ истецъ. Если отвѣтчикъ примѣрно скажетъ, 
что истецъ дѣлаетъ что-либо со злымъ умысломъ, требуя, 
нпр., денегъ, которыхъ не давалъ, то возраженіе формулиру¬ 
ется слѣдующимъ образомъ: пЕсли же въэтомъдѣлѣ ничего 
не сдѣлано со злымъ умысломъ со стороны Авла Агергя 
и не діьлаетсяи. Равнымъ образомъ, если бы говорили, что 
деньги требуются вопреки соглашенію, то эксцепція по¬ 
лучаетъ примѣрно такой видъ: пЕсли между Аѳломъ Аге- 
ріемъ и Нумеріемъ Негидіемъ не состоялось частнаго согла¬ 
шенія не требовать возврата этихъ денегъОднимъ сло¬ 
вомъ, во всѣхъ прочихъ искахъ возраженіе составляется 
обыкновенно подобнымъ же образомъ, конечно, потому, 
что всякая эксцепція есть отрицательное предложеніе от¬ 
вѣтчика, но вносится въ формулу такимъ образомъ, чтобы 
сдѣлать кондемнацію условной, т. е. чтобы судья прису- 

!) Ехсерііо имѣетъ цѣлью только параливировать дѣйствительность 
права истца, не нападая на его основанія, такъ что нраво истца остается въ 
основѣ нетронутымъ. 

*) Расснеръ невѣрно: что истецъ, требующій денегъ, которыхъ онъ 
отвѣтчикъ, не уплатилъ еіс. Здѣсь истецъ на самомъ дѣлѣ денегъ не упла¬ 
тилъ. 

3) Псіпеі въ АгсЫѵ. і. сіѵ. Ргахів. Вй. 12. р. 422. Мйопе, Іа ехсерііо йоіі. 
1882. Ехсерііо йоіі могла замѣнять всѣ другія спеціальныя эксцепціи и дѣй¬ 
ствовать какъ общая форма эксцепціонныхъ оговорокъ, которая давала от¬ 
вѣтчику возможность пользоваться іп іпйісіо всѣми обстоятельствами, спосо¬ 
бными принести ему оправданіе на какомъ-бы то ни было основаніи. 

4) Какъ скоро формула содержала воэражепіе, то осужденіе было еще 
условно и при наличности всѣхъ обстоятельствъ, предусмотренныхъ въ ин¬ 

тенціи. 
30* 
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ешп сит ^ио а^ііиг сопйетпеі, ^иат 8І піЬіІ іп еа ге 
^иа (1е а^ііиг (Іоіо асіогіз Гасіит 8ІІ; Нет п'е аіііег 
іийех ешп сопйетпеі, ^иат еі пиііит расіит сопиеп- 
іит сіе поп реіепйа ресипіа Іасіиіп /ггегіі. 

120 Бісипіиг аиіет ехсёрііопез аиі регегаріогііѳ аиі йі- 
Іаіогіае !). 

121 Регетріогіае випі ^иае регреіио иаіепі, пес еиііагі 
роззипі, иеіиі яиой теіив саиза, аиі йоіо таіо, аиі чиой 
сопіга Іе^ет зепаіивие сопвиНшп Гасіит езі, аиі ^ио(3 
гев іийісаіа езі исі іп іийісіит йѳйисіа езі, Нет расіі 
сопиепіі ^иой /асіит еві, пѳ отпіпо ресипіа реіегеіиг. 

дилъ отвѣтчика къ уплатѣ въ томъ только случаѣ, когда 
въ дѣлѣ, о которомъ идетъ рѣчь; ничто не было сдѣлано 
посредствомъ обмана со стороны истца, и чтобы судья 
присудилъ къ уплатѣ въ томъ только случаѣ, когда не 
произошло никакого частнаго соглашенія о нетребованіи 
денегъ. 

120 Возраженія называются или прекратитѳльными (посто¬ 
янными) или отлагательными (временными). 

121 Прекратительныя — это тѣ, которыя имѣютъ силу на¬ 
всегда и не могутъ быть избѣгнуты, когда, напримѣръ, 
заключена сдѣлка йодъ вліяніемъ психическаго принужде¬ 
нія, или посредствомъ обмана, или когда дѣйствіе против¬ 
но закону или сенатскому постановленію, или когда суде¬ 
бный приговоръ уже рѣшилъ данный вопросъ, или дѣло 
было доведено до момента контестаціи иска, равнымъ об¬ 
разомъ и тогда, когда состоялось частное соглашеніе не 
требовать вовсе удовлетворенія. 

§ 120. Ср. § 8.1. де ехс. (4, 13). 
§ 121. Ср. Ь. 3. Б. <1е ехсер*. (44,1). § 8.1. сП. чпосі гев іий. еіс.] ср. § 106. 3, 

180. пе отпіпо еі;с.] ср. §§ 119.126. 

1) См. объ этомъ дѣленіи ЗсКюаІЬаск въ ЛаЬгЪ. Г. д. Болтай к й. ЪепЬ 
гот. Ргіѵаіг. В. 19. р. 30—34. Зсішііге, Ргіѵаіг. п Ргоя. р. 320. 
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122 Шаіогіае зипі ехсерііопез циае ай іетриз иаіепі 1), 
иеіиіі ііііиз расіі сопѵепіі ^иой іасіит езі иегЪі ^гаііа, 
пе іпіга ^иіп^иеппіит реіегеіиг 8); йпііо епіш ео Іетро- 
ге | поп ЬаЬеІ Іосит ехсерііо. сиі зітіііз ехсерііо езі 
Ііііз йіиійиае еі геі гезійиае: пат зі ^Ш8 рагіет геі ре- 
Ііегіі еі іпіга ёіизйет ргаеіигат геіциат рагіѳт реіаі, 
Ьас ехсерііопе зиттоиеіиг циае арреііаіиг Ііііз йіиі- 
йиае: Нет зі із ^иі сит еойеіп ріигез Іііез ЬаЬеЬаІ, йе 
^а]Ьи8(^ат е^егіі, йе чиіЬизйат йізіиіегіі, иі арий аііов 
іийісез а^апіиг 3), зі іпіга еіизйет ргаеіиѵат йе ЬІ8 

122 Временныя—это тѣ возраженія, которыя имѣютъ силу 
на опредѣленный срокъ, напримѣръ, до срока того согла¬ 
шенія, которое заключено, нпр., чтобы въ теченіи пяти лѣтъ 
не требовать осуществленія извѣстнаго обязательства, 
ибо по истеченіи этого срока возраженіе теряетъ силу. 
Упомянутому возраженію подобно (аналогично) возраженіе 
Иііз йіѵійиае и геі гезИиаѳ. Если кто-нибудь требуетъ 
судебнымъ порядкомъ съ противника часть долга и въ 
теченіи той же самой претуры требуетъ исковымъ по¬ 
рядкомъ оставшуюся часть, то устраняется тѣмъ возра¬ 
женіемъ, которое называется возраженіемъ о раздѣленіи 
тя&бц. Далѣе, если тотъ, кто имѣлъ съ однимъ и тѣмъ 
же лицомъ много исковъ, начнетъ одни изъ нихъ, а другіе 
отложитъ съ тѣмъ, чтобы вчинать ихъ*у другихъ судей, 
то если онъ въ теченіи одной и той же претуры будетъ 

§ 122. Ср. Ь. 3. Б. йе ехс. (44, 4). § 10. I. еой. (4, 15). Ііііз йіиійиае] ср. § 56. 
іпГга § 131. Ь. 38. Б. йе ргосигаі. (3, 3). Ь. 32 Б. йѳ еѵісі. (21, 2). Ь. 29 
рг. Ь. 83. § 4. Ь. 86. Б. йе ѵѳгЪ. ай. (45,1). геі гезійиае] ср. Ь. 10. С. йе 
іийіс. (3,1). 

*) Прежде читали посепі, имѣя въ виду § 10.1. йе ехсері. Студемундъ 
предлагаетъ: ѵаіепі, какъ въ § 121. Принимая въ соображеніе, что ехсерііопез 
сотрагаіае випі йеГепйепйогит еогага 8гаІіа,|сит ^иіЪи8 а^ііиг, то слово ѵаіепі 
логичнѣе чѣмъ посепі. 

>) т. н. расішп йе поп реіепйо. 
3) Блюме, Бэкингъ и Сгіѵудемундъ 8ащиіцаютъ чтеніе: иі ай аііоз .іийі¬ 

сез еапі. Гефтеръ и Гушке читаютъ: пі ай аііоз .іийісез а&апіиг, съ чѣмъ тру¬ 
дно примириться, такъ какъ обыкновенно говорится арид, аііциет а^еге (арий 
Іпйісев, ргаѳіогега, гесирегаіогез аяііиг). Ср. Оа^ ІѴ. 31. Мы бы предлагали 
читать: арий аііов Іийісез а^апіиг. 



462 [IV, 123-124. 

Чііаз Ліѳіиіегіі, а§аі, рег Ьапс ехсѳрііопеш чи&е арреі- 
Іаіиг геі гезійиае, зиттоиеіиг 1). 

123 ОЬвегиапйит езіаиіет еі, сиі (Іііаіогіа оЪісііиг ех- 
серііо, иі сІііГегаі асііопет; аііочиіп зі оЬіесіа ехсерііопѳ 
е^егіі, геш реічііі; пес епіт розі Шйсі іетриз дио іп- 
іе^га ге (еат)а) еиііаге роіегаі, асІЬис еі роіезіав а^еп- 
сіі зирегезігеіп Ыісіит Десіисіа еі рег ехсерііопет рег- 
етріа. 

124 Коп зоіпт аиіет ех іетроге, зеД еііат ех регзопа 
Йііаіогіае ехсерііопез іпіеііе^ипіиг, ^аа1е8 зипі со^пііо- 
гіае, иеіиі зі І8 диі рег ейісіит со^пііогет йаге поп 

вчиеать тѣ иски, которые онъ отложилъ, то онъ устраня¬ 
ется въ силу возраженія объ остальной вещи. 

123 Кому противопоставляется отлагательное возраженіе, 
тотъ долженъ наблюдать за тѣмъ, чтобы отложить искъ, въ 
противномъ случаѣ, если онъ вчинитъ искъ, не смотря на 
возраженіе, то проигрываетъ тяжбу. Да и послѣ того 
времени, по истеченіи котораго, не вчиная иска, онъ могъ 
избѣжать возраженія, онъ уже не имѣетъ права жалобы, 
такъ какъ представилъ дѣло въ судъ и оно было оставле¬ 
но безъ послѣдствій въ силу возраженія. 

124 Возраженія бываютъ отлагательныя, не только относи¬ 
тельно времени но и относительно лицъ, каковы возраже¬ 
нія довѣрительныя, если; напримѣръ, тотъ, кто въ силу 
эдикта не имѣетъ права назначать когнитора, вчинаетъ 

§ 123. Ср. ай Негепп. 1,: 12. § ‘22. Сіе. йе іпѵ. 2, 19. §§ 57. 58. § 10.1. сі*. спш. 
ТЬеорЬ. 

§ 124. Ср. § иИ. I. йе ехс. (4,13). Ь. 2. § 4. Ь. 3 Яп. В* еой. (44, 1). Гг. Ѵаі. 322. 
аец. Раиі. 1, 2. §§ 1 — 3. Ь. 19. § 2. В. йе ргоЬ. (22, 3). ай Негепп. 2, 13. 
§ 20. йиіпШ. I. О. 3, 6. § 70. 4, 4. § 6. 7,1. § 19 вея- 

1) Обѣ эксцеиціи выражали преторскую норму, которая имѣла въ ви¬ 
ду обезпечить отвѣтчиковъ отъ излишнихъ безпокойствъ, происходящихъ 
отъ частыхъ процессовъ съ однимъ и тѣмъ же лицомъ. 

а) Гушке прибавилъ; еат (ехсерііопет). 
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роіезі, рег со^пііогеш а§аІ, иеі із, уиі (Іашіі ^піс^ет 
со^пііогіз іив ЬаЬеаІ, еит беі сиі поп Іісеі содпііигат 
зизсіреге: пат зі оЪісіаІиг ехсерііо со^пііогіа, ві ірзе Іа- 
1І8 епі, иі еі поп Іісеаі со^пііогет баге, ірзе а^егѳ роі¬ 
езі; зі иего ео^пііогі поп Іісеаі со^пііигат зизсіреге, 
рег аііит со^пііогет аиі рег зетеі ірзпт ІіЬегат ЬаЬеІ 
а^епДі роіезіаіет, еі Іат Ьос циат іііо тосіо еиііаге 
(роіезі) ехсерііопет: ^ио<^8І сііззіпшіаѵегіі еі рег со&пі- 
Іогет е^егіі, гет регсііі 

125 8еі регетріогіа ^иійет ехсерііопе зі геиз рег егго- 
гет поп Гиоті изиз, іп іпіе^гит гезіііиііиг 2) зегѵапсіае 
ехсерііопіз ^гаііа: (Іііаіогіа иего зі поп Гиті изиз, ап 

искъ посредствомъ когнитора, или если тотъ, кто имѣетъ 
право, назначать когнитора, назначитъ когниторомъ лицо; 
которое не имѣетъ права принять когнитуры; и такъ, 
если представляется довѣрительное возраженіе, гю 
истецъ можетъ самъ вчинать искъ, если онъ не въ 
правѣ назначить когнитора; а если замѣститель не можетъ 
на себя принять когнитуры, то истецъ имѣетъ полное 
право вести свою тяжбу или лично или назначить вза¬ 
мѣнъ себя другого когнитора и какъ въ первомъ такъ 
и въ послѣднемъ случаѣ онъ можетъ избѣгнуть возраже¬ 
нія; если истецъ оставитъ такое возраженіе безъ вниманія 
и будетъ вести дѣло посредствомъ когнитора, то онъ про¬ 
играетъ дѣло. 

125 Но если отвѣтчикъ не воспользуется по ошибкѣ прекра- 
тительнымъ возраженіемъ, то дѣло приводится въ перво¬ 
начальное положеніе ради сохраненія возраженія; если же 
онъ не воспользуется отлагательнымъ возраженіемъ; то 

§ 125. Ср. §§ 53. 57.123. Ь. 2. С. аеп*. гевс. п. р. (7, 50). Ь. 8.12. 13. С. Де ехс. 
(8,36). 

*) ЕхсерНо содпИогіа какъ бы въ наказаніе за нарушеніе преторскаго 
эдикта, погашала предъявленный искъ навсегда. 

2) Другіе читаютъ: асіісіепдае или гесирегапдае. Мы бы читали; 
зегѵапсіае. 
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іп іпіе^гит гезіііиаіиг, ^иаегііи^ О- 

126 ІпіегЛит еиепіі, иі ехсерііо, ^иае ргіта Гасіе іизіа 
иіЛеаіиг, іпщие посёаі асіогі: ^ио(1 сит ассісІЛ, аііа аЛ- 
іесііопе ориз езі аЛіигшіЛі асіогіз ^гаііа: ^иае аЛіесііо 
геріісаііо иосаіиг, циіа рег еат геріісаіиг аЦие гезоіиі- 
іиг иіз 2) ехсерііопіз: пат зі иегЫ ^гаііа расіиз зг'т іе- 
сит, пѳ ресипіат, циат тіЬі ЛеЬѳз, а іе реіегет, Леіп- 
Ле розіеа іп сопігагіит расіі згт из, ідезі иі реіеге ті¬ 
Ьі Іісеаі, еіэ зі а^ат іесит, ехсіріав іи, иі ііа Летит 
тіЬі сопЛетпегіі, зі поп сопиепегіі, пе еат ресипіат 
реіегет, посеі тіЬі ехсерііо расіі сопиепіі; папайе піЬі- 

еще вопросъ, возстановляются ли его прежнія права. 

126 Иногда случается; что возраженіе, которое съ перваго 
взгляда представляется справедливымъ, несправедлив о 
вредитъ истцу; въ этомъ случаѣ нужно для помощи 
истцу другое средство, которое называется противо¬ 
возраженіемъ, ибо оно отклоняетъ и уничтожаетъ силу воз¬ 
раженія. Если я, напримѣръ, условился съ тобою не тре¬ 
бовать отъ тебя денегъ, которыя ты мнѣ долженъ, а по¬ 
томъ мы условились въ обратномъ, т. е., чтобы я могъ ихъ 
требовать, и если ты, въ случаѣ предъявленія съ моей сто¬ 
роны иска противъ тебя, представишь возраженіе, что ты 
тогда только подлежалъ бы осужденію, когда бы не было 
условлено, что я не буду требовать денегъ, то мнѣ вре¬ 
дитъ эксцепція послѣдующаго соглашенія и этотъ фактъ 

§ 126. * рг. I. йе герііс. (4,14). 

’) Во время Ган отвѣтчику, позабывшему предъявить ѳксцепцію іп 
зпге, дозволялось ходатайствовать предъ преторомъ о возстановленіи его въ 
прежнихъ правахъ и преторъ удовлетворялъ такое ходатайство, если нахо¬ 
дилъ къ тому уважительныя причины; между юристами существовалъ впро¬ 
чемъ споръ о томъ, слѣдуетъ ли допускать сказанное ходатайство относи¬ 
тельно такихъ эксцепцій, дѣйствіе которыхъ было ограничено временемъ. Въ 
294 г. императорское постановленіе разъяснило, что эксцепція, не ограничен¬ 
ная временемъ, можетъ быть предъявлена во всякомъ положеніи процесса до 
судебнаго рѣшенія. Ср. 1.2. С. 7, 50. 1. 8. С. 8, 36. 

2) Гешенъ: ^иѳ, но ш согласно съ рг. I. 4, 14. 
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Іо тіішв Ьос иегшп тапеі, еііатзі розіеа іп сопігагіит 
расіі зитиз; ее<і чша іпщиит езі те ехсіисіі ехсерііо- 
пе, геріісаііо тіЬі <Ыиг ех розіегіоге расіо Ьос то4о: зі 
ЖЭЫ РОВТЕА СОЫѴЕКЕКІТ ѴТ МІНІ БАМ РЕСѴШАМ РЕТЕ¬ 

КЕ ЫСЕКЕТ. 

126а Пет зі аг^епіагіиз ргеііит геі ^иае іп аисііопе ие- 
тѳгіі ’), регзециаіиг, оЬісіІиг еі ѳхсерііо, иі ііа сіетит 
етріог (Іатпеіиг, зі еі гез ^иат етегіі, Ігасіііа езі; еі 
езі іизіа ехсерііо: зед зі іп аисііопе ргаесіісішп езі, пе 
апіе етріогі (гез) Ігадегеіш*, ^иат еі ргеііит зоіиегіі, 
геріісаііопе | Іаіі аг^епіагіиз асііимаіиг: аѵт зі ркаешо 

ТѴМ ЕЗТ, КЕ АПТЕК ЕМРТОКІ КЕЗ ТКАПЕКЕТѴК, <ЗѴАМ 

ЗІ РКЕТІѴМ ЕМРТАЕ НЕІ ЗОІ.ѴЕКІТ. 

127 Іпіѳгйит аиіет еиепіі, иі гигзиз геріісаііо циае 

тѣмъ не менѣе остается справедливымъ, хотя мы въ по* 
слѣдствіи условились въ противномъ. Но, такъ какъ устра¬ 
нить меня возраженіемъ было бы несправедливо, то 
мнѣ предоставляется отводъ твоего возраженія на основа¬ 
ніи послѣдующаго соглашенія въ такой формѣ: „если въ 
послѣдствіи не состоялось соглашенія въ томъ, чтобы 
я могъ требовать эти деньги 

126» Точно также, если банкиръ будетъ требовать цѣны ве¬ 
щи, проданной съ публичнаго торга, то ему противопоста¬ 
вляется возраженіе, что покупатель будетъ присужденъ 
къ уплатѣ въ томъ только случаѣ, когда ему передана 
купленная вещь, и это правильная эксцепція. Но, если на 
публичныхъ торгахъ напередъ объявлено, чтобы вещь бы¬ 
ла передана покупателю не раньше уплаты цѣны, то бан¬ 
киръ можетъ предъявить слѣдующую реплику: „или если 
напередъ объявлено, чтобы вещь была передана покупателю 
не раньше, чѣмъ онъ уплотитъ цѣну купленной вещии. 

127 Въ свою очередь, иногда случается, что противовозра- 

§ 126а. Ср. Ь. 25. Б. йе ас*. етріі (19,1). §§ 127-129. СІ Ь. 2. § 3. Б. йе ехсер*. 
(4,14). 

§ 127. = § 1.1. йе герііс. (4,14). 

, і) Тушке читаетъ: іи аисііопе тепіегі*. Студемундъ и 8а нимъ всѣ: 
Яиаѳ іи аисііопет ѵепегіі. Чтеніе Гушке казалось намъ правильнѣе. 
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ргіша іасіе іизіа зіі, іпщие гео посеаі; диой сит ассідіі, 
(іаіга) айіеейопе ориз езі айіимапсіі геі ^гайа, чиае Йи- 
ріісайо иосайіг ')• 

128 Еі зі гигзиз еа ргіта Яасіе іизіа пійеаіиг, аей ргор- 
іег аііциат саизат іпЦие асіогі посеаі, гигзиз ех {еа) 

айіесйопе ориз езі ^иа аеіог айіимеіиг, ^иае (Искиг Ігі- 
ріісайо. 

129 Чиагит отпіит айіесЙопит ияит іпіегйит еЙат 
иКегіиз чиат йіхітиз иагіеіаз пе&ойогит іпігойихіі. 

130 ѴЫеатиз еЙат йе ргаезсгірйопіЬиз 2) диае гесер- 
іае зипі рго асіоге 3). 

131 8аере епіт ех ииа еайепщие оЫі^айопе аіциій іат 

женіѳ, которое съ перваго взгляда справедливо, направилъ- 
но вредитъ отвѣтчику; въ этомъ случаѣ, является необхо¬ 
димою, для оказанія помощи дѣлу, другая ссылка, которая 
называется дупликой. 

128 И, если въ свою очередь съ перваго взгляда эта дуплика 
показалась правильною, а затѣмъ по какой-либо причинѣ 
стала.бы вредить истцу, то опять необходимо, для помо¬ 
щи истцу, иное показаніе, которое называется трипликой. 

129 Разнообразіе дѣлъ ввело въ употребленіе всѣ эти ссылки 
и формулы еще въ большихъ, чѣмъ мы сказали, размѣрахъ. 

130 Теперь поговоримъ о дополнительной части формулы, 
наз. ргаезсгірѣіо, которая составлялась въ пользу истца. 

131 Часто на основаніи одного и того же обязательства слѣ- 

§ 128. = § 2.1. іЪій. 
§ 129. = § з. і. іъ. 
§ 130. рго асіоге] ср. § 133. 
§ 131. Ср. Ь. 76. § 1. Ь. 89.125. Б. йе ѵегЪ. оЪІ. (45,1). Ь. 23. Б. йе ехс. геі іий. 

(44,2) ЕизсШе'ОаШ р. 179 веч. еа кеѳ ао.] ср. РгоЬі поі. Е. Е. Ая=еа 
гев а§а*иг. Сіе. йе ога*. 1, 37. § 168. АгпоЪ. 7, 31. 

*) Реплика могла вызвать отвѣтчика на новое возраженіе или дупли- 
ку. Примѣры формулъ съ репликой и дупликой см. у Кеііег'а: йег гот. Сіѵіі. 
ргосѳвв. § 37. 

3) Ср. РисЫа, Сиге. й. Іпві. § 171. Яейег, ЦЬег Ьііів Сопііеві. и ХІгІЬеіІ 
пасЬ кіавв. гот. Е. р. 512. Веккег, Ргос. СопвитрМоп. р. 75. М. Вщеап, ТгаИё 
сіез асііопа. 11. р. 412. -2оЙ, Рапйекіа. 1 р. 257. 

8) РгаевсгірМопев рго асііоге установлены были съ цѣлью устранить 
т. н. ріпв реііііо, въ случаѣ преждевременности иска. Для истца было чрез- 
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ргаезіагі орогіеі, аЦшД іп Гиіига ргаезіаііопе езі, иеіиі 
сиш іп зіп^иіоз аппоз иеі тепзез сегіат ресипіат зіі- 
риіай Ліѳгітиз: пат йпійз диіЬизДат аппіз аиі тепзі- 
Ьиз Ъиіив ^ш<^ет іетрогіз ресипіат ргаезіагі орогіеі, 
Лііигогит аиіет аппогит запе ^иі(1ет оЫі^айо сопігас- 
іа іпіеііе^ііиг, ргаезЫіо иего айЪис пиііа езі; зі ег^о 
иеіітиз іД ^иіДет чиой ргаезіагі орогіеі, реіеге еі іп 
іиДісіит ДеДисеге, Гиіигат иего оЪ1і§айопіз ргаезіайо- 
пет іп іпіе^го 1) геііпциеге, песеззе езі иі сит Ьас 

дуетъ исполнить что-либо теперь, а другое въ будущемъ, 
впр., если мы стипулировали о выплатѣ опредѣленной.сум¬ 
мы денегъ по годамъ или по мѣсяцамъ. По истеченіи нѣ¬ 
сколькихъ лѣтъ или мѣсяцевъ слѣдуетъ уплатить денеж¬ 
ную сумму эа истекшіе сроки, между тѣмъ какъ за буду¬ 
щее время обязательство считается, конечно, заключеннымъ, 
но уплата не подлежитъ еще востребованію. Если мы пе¬ 
редъ судомъ потребуемъ только того что должно быть у пло¬ 
чено, будущіе-же платежи но обязательству оставимъ не 
затронутыми, то намъ слѣдуетъ прибѣгнуть къ слѣдующей 

вычайно важно точно опредѣлить предметъ тяжбы (сегішп). Если онъ, напр., 
стипулировалъ объ уплатѣ ему ежегодно извѣстной суммы и по истеченіи 
опредѣленнаго срока предъявляетъ іпсегіат асііопет посредствомъ Гоггапіаш 
іпсегіаш, то, хотя бы судья пригналъ его право въ отношеніи истекшаго 
срока, онъ уже не будетъ въ состояніи повже требовать уплаты въ отношеніи 
сроковъ неистекшихъ, такъ какъ отвѣтчикъ можетъ отклонить предъявлен¬ 
ный къ нему искъ на основаніи ехсерііо геі зшіісаіае или геі іп ^абісшт бе- 
бпсіае. Поэтому истцу, чтобы не потерять права на будущій искъ, остается 
прибѣгнуть къ извѣстной рестрикціи — т. е. къ точному опредѣленію, что 
онъ требуетъ уплаты за истекшіе сроки. Этой цѣли истецъ достигалъ по¬ 
средствомъ процессуальной формы, которая называлась ргаезсгірііо. Веік- 

тапп-НоѴяоед сі*. (р. 504): бег Ргаіюг ^езЫіеіе беѳЬаІЪ багсЬ еіпе бег Гоптшіа 
ѵогап&езсЬгіеЪепе аіао тіі бег бетопзігаііо ѵегЬипбепѳ Сіаизеі, еіпе ргаезсгір- 
ііо, біѳ егзіе Юаде га ЬеѳсЬгапкеп г. В. Ьеі ТегтіпгаЫип^еп, ѵ^еІсЬе тіі; еіпсг 
асііо іпсегіа еіп^екіа^і; ѵгегбеп, багсЬ біѳ 'ѴѴогіе: еа гез а^аіпг, сиіпз геі біез 
Аііі, ѵгеІсЬе біе Ш1і$еп Тегтіпе аіз Оезѳпзіапб бег біезшаіі^ѳп Кіа^е Ъе- 
гѳісЬпеп ппб Ліе гикйп/іідеп ѵогЬеМІІеп. 

*) Прежде читали іпсегіо, но ѵап йег Ноеѵеп предлагаетъ: іпіе^го, съ 
чѣмъ Рудорфъ, Тушке и Студемупдъ соглашаются. 
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ргаезсгірйопе а^ащиз: еа кез асатѵк сѵіѵз кеі біез 

еѵіт: аііодиіп зі зіпе Ьас ргаезсгірйопе е^егітиз, еа 
зсііісеі іогтиіа диа іпсегіит рейтив, | сиіиз іпіепйо 
Ьіз иегЬів сопсеріа езі: сгѵюдѵіБ ракет NѵмЕКIѵм ие- 

ОІБІѴМ АѴШ АОЕКІО БАКЕ РАСЕКЕ ОРОКТЕКЕ, ІОЙШІ 

оЫі§айопет, і4 езі ейат йііигат іп Ьрс іиДісішп Де<Іи- 
сітиз, (зеі) еі чцаѳ апіе Іет|риз оЫцг&ігопм ретептт 
рі} пиііо тоёо йт роіеві; пес | ро$*еа регтізза. ѵеіщиг 
реііііо езі 

прескрипціи: „пусть рѣшается то дѣло, для котораго срокъ 
уже истекъ4*. Въ противномъ случаѣ, если мы предъяв¬ 

ляемъ искъ безъ этой прескрипціи, а посредствомъ фор¬ 
мулы, которой предметомъ бываетъ неточно опредѣленная 
сумма, и интенція которой составлена въ слѣдующихъ 
словахъ „все то, что Нумерій Негидій долженъ дать, сдѣ¬ 
лать Авлу Агерію44, то мы сдѣлаемъ предметомъ искового 
притязанія все обязательство, т. ѳ. и будущее, но такъ 
какъ до срока нельзя осуществить всего обязательства, то 
и требованіе остального не допускается. 

1) Возстановленіе конца § 131 представляетъ много затрудненій. 
Тефтеръ (1827) предлагалъ: йейпсітпз еі цпапіптѵів іп оЫі&агіопе йіегіі, 1а- 
шеп ій воіит сопвѳчштиг, циой Іііів сопіевіаіаѳ іетроге ргаевіагі орогіеі, ійео- 
Чпе гетоѵетиг ровіеа а&еге ѵоіепіеа. Доманже и Пелла приняли эту длин¬ 
ную редакцію. Тушке защищалъ прежде (1 — 2 ед.): йейпсіпшв еі циіа рег 
іііів сопіевіаііопет сопвптііпг пнііа поЪіз асііо вирегеві, ві ровіеа йе геііциа 
ргаевіаііопе а&егѳ ѵеіітиѳ. Гутшмитъ читаетъ: йейпсіпшв еі чаае апіе Іет- 
риѳ оЪП&аІіо іп іпйісіпт Іпіі йейиеіа, сопвптіа еві, цио йі, пі ровіеа регтіввшп 
поп аіі йѳ еайет ге йеппо а^еге, причемъ зтотъ ученый толкователь Га- 
е&ыхъ Институцій дѣлаетъ такое объяснительное замѣчаніе: пасЬ гаеіпег Соп- 
Іесіпг Оа^ий шіі йеш апіе Іетрпв оЫі&аІіо іп іпй. йейпсіа ва&еп, йавз йѳг 
ВісЬІег, оЪ&ІеіоЪ йіе іпсегіа іпіепііо тіі циійцпій й. і. орогіеі ^еЬгаисЫ ізі, 
сіосЬ пісЫ ііЬег йеп Веігад йез ап^епЫіскІісЬ зсЬоп гаЫЪагеп ѵегигІЬеЙеп йагі 
во йаѳв йѳг Кіа^ег, оЬвсЬоп іЬт пиг еіп ТЬеіІ йигск йаз ІІгІЬеіІ гпегкаппі ізі, 
тееіі йегйЪгі^еп йіев попйпш ѵепегаі, йеппосЬ, игав йіе йЬгі^еп 2іеіег ЬеІгіЯІ, 
ѵ^ѳ^еп йег Ііі. сопвпшііо ^е^НсЬеп КесЫвтіІІеІв ѵегіпвіі^ ізі. Полепааръ 
предпочелъ читать: еі цпае апіе Іетрпв оЫі&аІіо сопвптіа еві Іііів сопіеаіа- 
Ііопе, поп еві ровіеа регтівва—геѵосагі іп )ийісішп. Крюгеръ пишетъ послѣ 
еі ппас Іетрпв: оЫі&аІіопів іп )пйісіпт йёйпсппіпг, еа печие іп сопйетпаііо- 
пет ѵепіопі печпе ровіеа гпгвпа йе ііз а#і роіеаі. Моммзенъ отвергаетъ Іетрпв 
оЫі&аІіопе и предлагаетъ чпае апіе Іетрпв оЫі&аІіо іп )пйісіпт йейисііиг. Мы 
приняли послѣдную редакцію Тушке (У). 



IV, ІЗІа]. 469 

131а Ііеѵа ві иегЫ §гаііа ех етріо а^атив, иі поЬів іхііі- 
сіиз тапсіріо (іеіиг, ДеЬетив кос тойо *) ргаевсгіЬеге: 
ЕА КЕ8 АОАТѴК БЕ ЕѴЫБО ЬШ*СІРА^О, иі рОВІва, ВІ ивІІ- 
тив иасиат 2) роввезвіопет поЬіз ІгаДі, еш.\хъАтд.ае 
сайт ех вііриіаіи иеі ех етріо асііо вирвтѴ; {пат ві) 

оЫі(й') віс ргаевспбфе витив, іоіііів іІ1іи8 іигів оЫі^аііо 
іііа іпт*1а асііопе: дѵівдѵів ов еам кем|^ѵмекіѵм 

МЕСІБІѴМ АѴЬО АОЕКІО БАКЕ РАСЕКЕ ОРОКТЕТ, рвГ ІП- 

^тгііопѳш 9) сопвитііиг, иі розіеа поЬіз а§*еге иоІепгіЬив 
(1е иасиа ровѳѳввіопе Ігадепда пиііа вирегзіі асііо 4). 

131а Далѣе, если мы, нпр., предъявляемъ искъ на основаніи 
купли и требуемъ, чтобы недвижимое имущество было намъ 
дано въ тапсіріит, то мы должны прибѣгнуть къ та¬ 
кой проскрипціи: „пусть будетъ возбуждено дѣло о томъ,что 
данное недвижимое имѣніе должно бытъ передано въ тап¬ 

сіріит", а это потому, что, въ случаѣ, если мы желаемъ, 
чтобы имѣніе было передано въ наше исключительное вла¬ 
дѣніе, за нами остается право иска ех вііриіаіи или ѳх 

етріо по поводу передачи имѣнія. Ибо, если мы позабыли 
прибавить такую прескрипцію, обязательство по всему 
этому праву погашается интенціей слѣдующей неопредѣ¬ 
ленной формулы: „Все, что по поводу этого дѣла Вумерій 
Вегидій долженъ датъ, сдѣлатъ Аелу Агергюи; и такимъ 
образомъ не остается тогда никакого иска, на основаніи 
котораго мы могли бы потребовать иерѳдачи имѣнія въ 
безпрепятственное владѣніе. 

§ 131а. Ср. Ь. 48. § 7. Б. <іе аейіі. ей. (21, 1). Ср. § 123. 

') Другіе читаютъ ііа или апіе /огтиіат. 

з) Ср. мой словарь впЪ ѵосе: ѵасппв Ъ. р. 552. Кпіер, Уасиа роззеѳзіо. 
1886. 

3) Беккеръ: ргоріег іпіепііопет. Ср. его: АкНопеп Йев гот. Ргіу^І;- 
гесЬів. В. I. р. 343. Здѣсь сопаптііо асііопіз совершается въ моментъ Шів 
Еонтестаціи. 

4) ВеОітапп-НоІІюед, сП. р. 506: Цт во теЬг івѣ йіезе ТЬеіІппя йег 
8сЬпШогйепш& Ъеі Ъопае ййеі оЫі^аііопез ВеййгГпівв, йіѳ Ъацй& апі еіпеп 
тееНеп Кге.із уоп ЬеЫпп^еп ^егісЬіеі ппй Ніг йіе уегзсЬіейепагіі^віеп Етеі- 
іегппяеп етрГапдІісЬ зіпй. Во капп 2 В. йег КапГег еіпег гев тапсірі ѵегапіааві 
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132 Ргаезсгірііапев зіс арреііаіав еззе аЪ ео ^ио<1 апіе 
іогтиіаз ргаезсгіЬшііиг, р1и& ^иат татГезіит еві. 

133 8еД Ліз ^шс^ет іетрогіЬиз, зісиі ѳирга ^ио^ие <1іхі- 
тиз !), отпев ргаезсгірііопез аЬ асіоге ргойсізсипіиг: 
оііт аиіега ^иае<1ат еі рго гео а) орропеЬапІиг, ^иа1І8 
Ша егаі ргаезсгірііо: еа кез аоатѵк, $і>еа ее 3) ркае- 

132 Болѣе чѣмъ очевидно, что прескрипціями они названы по¬ 
тому, что помѣщаются въ началѣ формулы передъ іпіепііо. 

133 Но въ настоящее, по крайней мѣрѣ, время, какъ мы 
и выше сказали, всѣ проскрипціи исходятъ отъ истца; нѣ¬ 
когда, однако, нѣкоторыя составлялись и въ пользу от¬ 
вѣтчика; такова была слѣдующая проскрипція: „пусть 
это дѣло будетъ предметомъ судебнаго разбирательства 
(іп ^ийісіо), если только оно не будетъ предварительнымъ 

§ 133. Ср. Ь. 1. § 1. Б. Іаш. его. (10, 2). Ь. 13.16. 18. Б. бе ехс. (44, 1). Ь. 25. 
§ 17. Б. бе Ьег. рѳі (5, 3). Ь. 12 рг. С. еоб. (2, 31). — Сіе. бе іпѵ. 2, 20. 
§§ 59. 60. Б. 7. § 1. Б. бе іпіиг. (47.10). Ъ. 1. Б. ѵі Ъоп.]гар(. (47, 8) “’зарга. 
§130. 

аеіп, гапасЬзі; тіг аи? Мапсіраііоп га кіа^еп, ипб біе Еогбегип§ бег ВезіігиЪег- 
§аЪе бигсЬ біе ргаезегірііо: еа геа а^аііиг, сіе Гипбо тапсірапбо, зісЬ Шг араіег 
ѵогЬеЬаІіеп. Бепп \ѵепп ег риге зекіаді а. іт Дидіеіит баз Іпіегеззе дог Везііг- 
иЪегіга^аа^ пісЬі; §еЛ>гбегі; ЬіШе, зо ишгбе ег багсЬ біе Й)гти1а іпсегіа баз &ап- 
26 ЗсЬиІбѵегЪаИпізз іп Іибісіит бебисіг* апб біе КасЬіогбегипё; \ѵе&еп Тгабі- 
ііоп ѵегіогеп ЬаЪеп. 

*) Студемундъ читаетъ: поіаѵітиз, но этого слова мы никогда не 
встрѣтили у Гая. 

*) Ргаенсгірііо рго гео, это возраженіе отвѣтчика, направленное про¬ 
тивъ процессуальной формы иска, какъ напримѣръ, ргаезегірйо іетрогіа, что 
срокъ для предъявленія иска прошелъ или ргаезегірііо Іогі (Ь. 7 рг. Б. 2, 8. 
1. 50. 52. § 3. Б. 5, 1), что некомпетентный судъ разсматривалъ дѣло. Ецомѣ 
того ргаезсгірМо рго гео имѣетъ мѣсто въ тѣхъ случаяхъ, когда отвѣтчикъ 
ставитъ право истца въ зависимость отъ другого права, еще неразрѣшеннаго 
судомъ. Этотъ видъ эксцепціи состоитъ именно въ томъ, что разрѣшеніе 
настоящаго процесса зависитъ отъ разрѣшенія другого вопроса, который не 
входитъ въ составъ этого процесса, а составляетъ предметъ особаго судеб¬ 
наго изслѣдованія. Эти ргаезсгірНопеа разрѣшаются іп ргаезибіеіо, и рѣшеніе 
имѣетъ вліяніе на главный вопросъ. Ср. Ріапск, МеЬгЬѳіі; бег КесЫіаѳігеііі^- 
кеііеп. 1884. §§ 29—33. ОегпЪигд, ІІЬег баа ѴѳгЬаПпіаа бег ЬегебіЫіз реШіо ги 
бѳп егЬзсЬаШісЬеп Зіп&аіагкіа&еп. 1852. Виеіою, бе ргаеІибісіаІіЬпз ехсер- 
МопіЬпв. 1863. 

3) ДРУгіѳ читаютъ: зі іп еа те ргаеіибіеішп или аі ѵлойо ргаві. 
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іѵшсіѵм некебітаті кон пат, ^иае пипс іп зресіеш 
ехсерііопіе сіейисіа езі, еі Іосит ЬаЬеі, сит реіііог Ьѳ- 
гейііаііз аііо ^епеге іийісіі ') ргаеішіісшш Ьегейііаіі 
Іасіаі, иеіиі сит біп^іііаз гез реіа/; езі епіт іпциит 
рег ипіиз іогіе а) |_ 

рѣшеніемъ о наслѣдствѣЭта прѳскрипція считается сего¬ 
дня видомъ возраженія и уиотребляѳтся въ томъ случаѣ, 
когда домагающі&ся наслѣдства требуетъ посредствомъ 
иска другого рода (зресіаіів іп гет асйо) предваритель¬ 
наго разрѣшенія отдѣльнаго вопроса по дѣлу наслѣдства, 
нпр., когда онъ ищетъ отдѣльныя вещи; вѣдь на самомъ 

дѣлѣ несправедливо изъ иска объ одномъ отдѣльномъ вопро¬ 
сѣ (дѣлать заключенія обо всемъ наслѣдствѣ)_ 

!) Ср. ВеіЪтапп- Ноііюед еі*. р. 401: ѵѵепп йег ЕгЪе, а*а** ті* йег Ьеге - 
йі*а*іа ре*і*іо аиГги*ге*еп, ЕгЪвсЪаПазасЪеп ті* йег аресіаіів іп гет ас*іо еіп- 
кіа^*, ѵгоЪеі ег патепШсЬ аиск аеіп ЕгЪгесЪ* аіа Вейіп^ип^ йеа Еі^епІЬпта Ъе- 
іуеіаеп тпаа, аіво йпгеЬ йаа ІІгіЬеіІ йагііЬег ^епег Кіа^е ргае]ийісіг* тігйе; 
ойег, оЬпе гп ЪеаНгеп, йіе ЕгЪ*Ьеі1ип§вк1аде апа*е11*, Йіе ]а апсЪ аиГ йет ѵоп 
ікт Ъеа*гі**епеп ЕгЪгесЬ* Ьегпіі*. Баті* пип Йег Ьегейі*а*іа ре*і*іо аіа йег \ѵісЪ- 
*і§егп, йіе ЕгЪасЬаЙаГга^в аиаасЫіеаІісЬ ипй ѳх ргоГеазо ѵог йеп Свп*шпѵігп 
гиг Еп*всЬеійипд Ьгіп^еийеп Кіа^е пісЬ* ргеуийісіг* ѵ^егйе, ве*я* йег Векіа^іе 
йег §егіп&егеп, йаѵоп аЪЬапді&еп йіе ргаеасгірііо ойег ехсер*іо ргае,щйісіі 
ѳпі^е^еп. 

3) Ср. примѣчаніе Тушке (V): Се*егит іп ра§. аеч-, иЬі піЬіІ отпіпо 1е§і 
ро*иі*, ри*а Геге зесиіит еаае: тіпітае геі ре*і*іопет,йе чпа арий ипит іийісет 
а&ііиг, Йе *о*а Ьегейі*а*е іийісагі, спіиа Ііѳ ай сеп*птѵіго8 йеГег*иг (сГ. Ь. 12 рг. 
С. йе Ьег. ре*. 3, 31). Е* оііт чиійет, чиатйіи ех Вас саиза ргаеасгіЪеЪа*иг, 
іийех ргіпсіра1і*сг йе Ьос со&позсеЪа*, ап Ьегейі*а*і ргаеіийісіит Неге*, яиой аі 
ргопипсіаиега*, іийісіит Йе аіпёпііз геЪиа ре*і*іа пиііит ега*, ійеочие Йпі*а йе 
Ьегейі*а*е чиаез*іопе, ас*ог, яиі уісега*, Йепио еаа ре*еге ро*ега*. Кипе иего 
сит іп зресіет ехсер*іопіа Ьаес ргаеасгір*іо йейис*а аі*, піѳі ас*ог оЬіес*а еа 
ас*іопет йі*Гега*, гет регйі*, ^иіа геиа аі ргаеіийісіит йегі ргоЪаиегі*, аЪао1иі*иг 
е* і*егиіп ре*еп*і ас*огі посе* ехсер*іо геі іийісаіае. 134. Іп*егйит иего е*іат 
поа*гіа *етрогіЪиз ргаезсгір*іо *ат рго ас*оге чиат рго гео Йагі иійе*пг: чиой 
ассійі*, сшп йс ео а^пшз, чиой аепша йагі аііриіаінѳ еѳ*. Ьісе* епіт ео потіпе 
регіпйѳ поЬіа ас*іо согпреіа*, а*цие аі іраі а*іри1а*і еааетиа, *атеп чиіа еа, чиае 
Гас*і аип*, ех регаопа а*іри1а*огіа репйеп*, пеіи* аі ЗМсЬиа аегиив теиа і*а а*іри- 
1а*иа аі*: X МИЛА АѴТ ЕУИБУМУТЕУМ ѴОЬАМ, БАКЕ 8Р0ИБЕ8? 8РОИ- 
БЕО: и*гіивчие 1і*і&а*огіз іп*егеа*, и* зсіа*иг, спіиа ѳх а*іри!а*и а#а*иг. чиа Йе 
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134 !)... іп т<0го|ііопе іогтиіае бе іиге уиаегііиг, іб езі, сиі 
багг орогіеаі; еі запе ботіпо баг* орогіеі ^иоб вегииз 
зііриіаіиг; айп ргаезсгірііопе бе /асіо2) ^иае^і^и^, ^иоб 
зесипбит паіигаіет зі^пійсаііопет иегига еззе беЬеі. 

135 (іиаесип^ие аиіет біхітиз бе зегиіз, еабет бе се- 
Іегіз ^ио^ие регзопіз ^иае позіго іигі зиЬіесіае зипі, 
бісіа іпіеііе^етиз. 

136 Нет абтопепбі витиз, зі сит ірзо а^атиз ^иі іп- 
сегіит рготізегіі, ііа поЬіз Гоштіаш еззѳ ргорозііат, иі 
ргаезсгірііо іпзегіа зіі Іогтиіае Іосо бетопзігаііопіз Ьос 
Шобо: ІѴБЕХ ЕЗТО. <}ѴОВ АѴЬѴЗ АОЕКІѴЗ БЕ NVМЕIиО 

і 34 Въ интенціи формулы идетъ рѣчь о правѣ, т. е. кому 
оно должно быть дано; очевидно, слѣдуетъ дать господину 
то, что стипулировалъ рабъ; но въ проскрипціи идетъ рѣчь 
о фактѣ, который долженъ быть дѣйствительнымъ по сво¬ 
ему точному смыслу. 

135 Все, что мы сказали о рабахъ, относится и къ прочимъ 
лицамъ, которыя подчинены нашей власти. 

136 Далѣе, мы должны замѣтить, что, если мы предъявляемъ 
искъ противъ того, кто обѣщалъ нѣчто неопредѣленное, 
то формула должна быть нами составлена такъ, чтобы вмѣ¬ 
сто демонстраціи помѣщалась въ формулѣ слѣдующая 
проскрипція: „ Такъ какъ Авлъ Агерій стипулировалъ отъ 

§§ 134. 135. Ср. § 2.1. до віір. вегѵ. (3,17). Ь. 76 рг. Ь. 141 рг. Б. де ѵегЪ. оЫ. 
(45,1). Ь. 44 рг. Б. де сопд. еі дет. (35,1). 

§§ 136.137. Ср. Низскке, Оаіиз. р. 77 веч. 

сапва Іогтпіа даіпг сшп ргаевсгірііопе иеіиі Ьос тодо: ЕА ВЕЗ АСАТѴК, 
<}ѴОВ 8ТІСНѴ8 АѴЬІ АѲЕВІІ 8ЕВѴѴ8 БЕ 1ЯѴМЕВІО КЕОІБІО 8ТІРѴ- 
ЬАТѴЗ Е8Т. 81 РАКЕТ 2ЯѴМЕВІѴМ ЯЕѲІБІѴМ АѴЬО АОЕВІО БЕСЕМ 
МІЫА БАКЕ ОРОВТЕВЕ еі геіщиа: ііачие, іп іпіепііопе Іопппіае еіс. 

*) Ра§. 235 еі 236 Гоііит еаѣ поп гевсгірітп, ехіга С. Ѵегопепвет вегѵа- 
іпт, еі іат апіе ешп деіесіпт а МаЙГеіо, деіпде аЪ НаиЪоІдо (Ееііасіі. I. ^евсЬ. 
В\Ѵ. III. р. 140—146) рпЫісі іигіз Іасіот, сшив іта&о деііпеаіа ехіаі ад саісет 
ед. ОоасЬ. Ровісгіогів ра§. іта&іпет рЬоіо&гарЬісат ргаеЪеі ед. 8іид. 

2) Савинъи читалъ {асіо вмѣсто расіо (Тешет). Ср. Ли&скке, КгШвсѣе 
Вет. гпт IV. В. дег Іпѳііі. дев Саіив (2еіізсЬгіВ і. §. В. \Ѵ. XIII р. 325 веч.). 
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^СІБІО ШСЕКТѴМ ЗТІРѴЬАТѴЗ ЕЗТ МОБО *) СѴІѴЗ кш 
БІЕЗ РѴІТ, С>ѴІБ<ЗѴІБ ОВ ЕАМ КЕМ ^МЕКІѴМ КЕОІБІѴМ 

АѴЬО АСЕКІО БАКЕ РАСЕКЕ ОРОЯТЕТ вІ ГеЦііа. 

137 Аі ві сшп еропзоге аиі Меіиззоѵе а^аіиг, ргаезсгіЬі 
зоіеі іп регзопа ^ш<1ет зропзогіз Ьос тойо: еа кез аоа- 

ТѴК, (2ѴОБ АѴБѴЗ АОЕКІѴЗ БЕ БѴСЮ ТІТЮ ШСЕКТѴМ а) 

ЗТІРѴЬАТѴЗ ЕЗТ, С?УО NОМINЕ НѴМЕКІѴЗ КЕСІБІѴЗ 5РСЖ- 

зок Езт, сѵіѵз кет БіЕз рѵіт; іп регзопа иего ййеіиззо- 
ГІЗ: ЕА КЕЗ АОАТѴК, (2ѴОБ НѴМЕКІѴЗ ИЕСІБІѴЗ РКО ЬѴСІО 

ТІТЮ ШСЕКТѴМ 2) РІБЕ ЗѴА Е83Е ІѴ88ІТ, СѴІѴЗ КЕІ БІЕЗ 

рѵіт; йеіпйе Гогтиіа зиЬісііиг. 
138 вирегезі иі Де іпіегйісііз 3) Дізрісіатиз. 

Вумерія Негидія неопредѣленную сумму, то (ты, судья, при¬ 

суди), насколько для платежа истекъ срокъ, все то, что 
по [этому дѣлу Вумерій Вегидій долженъ дать, сдѣлать 
Аелу Агеріюи и проч. 

137 Но, если тяжба ведется со спонсоромъ или фидеюссо- 
ромъ, то прсскрипція спонсора составляется такимъ обра¬ 
зомъ. „Предметомъ иска пусть будетъ эта вещь. Такъ какъ 
Авлъ Агергй стипулировалъ неопредѣленную сумму отъ 
Луція Тиція, спонсоромъ котораго состоитъ Вумерій Веги¬ 

дій, (то осуди), насколько для платежа истекъ срокъ* \ от¬ 
носительно же фидеюссора составляется такое прибавле¬ 
ніе: „ Пусть предметомъ иска будетъ эта вещь. Такъ какъ 
Вумерій Вегидій поручился относительно неопредѣленной 
суммы честнымъ словомъ эа Луція Тицгя, (то осуди), на¬ 

сколько для платежа истекъ срокъ*. Затѣмъ прибавля¬ 
ется формула. 

138 Остается разсмотрѣть интердикты. 

138. = рг. I. Де іпіегД. (4,15). 

*) Вмѣсто Дптіахаі. 
3) Расснеръ не переводитъ слова іпсегішп, хотя въ этихъ двухъ фор¬ 

мулахъ все вращается около ргаеасгірііо с ища геі Діеа которая предпола¬ 
гала всегда іпсѳгішп. 

3) Ср. ВсТітіЛі, йаз ІпіегДісІепѵегіаЬгеп Дег Вошег. Іп ^еасЬісЫИсЬег 
Епітѵіскѳіоп^. 1853. ВоесЫпд, гбтіасЬеа Ргіѵаіг. 2 АиЯ. р. 317. ВеЬТсег, Діе Ас- 
ііопеп Дев гот. РгіѵаіігесЫл. В. 2.1873. р. 51—73. ппД Веііаде К. р. 323 — 327. 
НизсЪке, Де сапаа Зііапіапа» Ррегвсііе, Діе ІпІегДісіе Деа готіасЬеп Сіѵііргосеа- 
аѳа. 1888. VI. и 159. ѴЬЫлкбА, Діе ІпіегДісіѳ Деа гот. ВесМя. I. 1889. II» 
1890. М. МасЫагй (Всѵпе сгШцие Де Іе^іаі. 1;. 24. р. 417.) 

Онст. Гая* 31 
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139 Сегіів і§ііиг ех саивів ргаеіог аиі ргосопвиі ргіпсі- 

раіііег х) аисіогііаіет виат ііпіепДів сопігоиегвіг$ іпіег- 
ропіі1 2). ^110(і іит тахіте Гасіі, сит іе роввеввіопе аиі 
^иазі роввеввіопе іпіег аііциов сопіепдііиг; еі іп вишта 
аиі іиЬеі аЦиіД йегі аиі йегі ргоЬіЬеі: Готике аиіет 
еі иегЬогит сопсерііопев диіЬив іп | еа ге иіііиг, іпіег- 
(Іісіа аиі Аесгеіа иеі іпіегсіісіа (ргорі'іе йісіа) иосапіиг 3). 

139 Въ извѣстныхъ случаяхъ преторъ или проконсулъ упо¬ 
требляютъ свою власть для прекращенія споровъ. Это бы¬ 
ваетъ преимущественно тогда, когда споръ идетъ между 
сторонами о владѣніи и какъ-бы владѣніи; вообще пре¬ 
торъ приказываетъ, или запрещаетъ что-либо. Торжествен¬ 
ныя же формулы приказанія, которыми онъ пользуется 
въ этомъ случаѣ, называются интердиктами или декретами 
или интердиктами въ тѣсномъ смыслѣ. 

§ 139. Ср. рг. § 1.1. іЪ. Ь. 2. § 5. Б. пе чиісі іп Іосо р. (43, 8). 

1) Поленааръ предлагаетъ: ргіпсіріаіііег, ссылаясь на выраженіе 
Люкреція (II. 423): Ьанй віпе ргіпсіріаіі а1щио Іеѵогѳ сгеайіт еаі. 

9) Другіе читаютъ: ргаеропіі или'ргоропіі. Гушке и Студемундъ: іпіег- 
ропіі 

3) Интердиктъ есть приказаніе претора извѣстному лицу, дозволяю¬ 
щее или запрещающее ему что-нибудь. Уже въ началѣ республики являются 
интердикты, даваемые въ случаяхъ, требующихъ скораго вмѣшательства 
судебной власти, когда нужно было предохранить чью-нб. собственность или 
право отъ нарушенія. Въ обширномъ смыслѣ подъ интердиктами надо по¬ 
нимать особую процедуру, при которой стороны не отсылались къ судьѣ для 
выслушанія окончательнаго рѣшенія, а прфторъ по спеціальному требованію 
стороны въ силу верховной власти (ітрегшкп) издавалъ сіесгеітт для опредѣ¬ 
ленія и нормированія фактическихъ отношеній. Будучи первоначально въ 
зависимости отъ личнаго усмотрѣны претора, интердикты впослѣдствіи по¬ 
лучали опредѣленность въ эдиктахъ и такимъ обравомъ вошли въ составъ 
судопроизводства.'Іпіегсіісіа отличаются отъ асМопеа тѣмъ, что а) суть лич¬ 
ные, хотя составлены іп гет, потому что права сторонъ оцѣниваются только 
съ момента выдачи интердикта, который прямо касается личности против¬ 
ника; Ъ) истекая ивъ верховной власти претора, интердиктъ не замѣнялъ 
иска, а предшествовалъ ему, такъ что, въ случаѣ надобности, могло имѣть 
мѣсто разбирательство іп эа<1ісіо; с) интердиктъ рѣшалъ предварительно 
(Ыегіт-сіісіа), а асНо окончательно. 
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140 Ѵосапіиг аиіет Йесгеіа, сит йегі аЦиій іиѣеі, иеіиі 
сит ргаесіріі, иі аіщиій ехЬіЬеаІиг аиГгезІіІиаІиг: іпіег- 
Йісіа иего, сит ргоЫЬе! йегі, иеіаі сит ргаесіріі;, пе віпе 
ггіііо роззійепіі иіз баі, пеие іп Іосо васго аІЦиій йаі: 

ип(1е отпіа іпіегйісіа аиі гезіііиіогіа аиі ехЫЬіІогіа 
аиі ргоЬіЬіІогіа иосапіиг. 

141 Кес Іатеп сит циій іиззегіі йегі аиі йегі ргоЫЬие- 

гіі, віаііт рягасіит езі пе^оііипц вей ай іийісет геси- 

регаіогеаиѳ ііиѵ 1) еі іЬі ейіііз йогтиііз циаегііиг, ап 
аіциій айиегзиз ргаеіогів ейісіит йасіит зіі, иеі ап Гас- 
Іит поп зіі, ^иой І8 йегі іиззегіі. еі тойо сит роепа 
а§іІиг, тойо зіпе роепа 2): сит роепа, иеіиі сит рег 

140 Декретами онѣ называются тогда, когда преторъ при¬ 
казываетъ кому-либо сдѣлать что-нб., нпр., выдать захва¬ 
ченную вещь; интердиктами тогда, когда приказываетъ 
воздержаться отъ какихъ-нб. дѣйствій, нпр., когда запре¬ 
щаетъ дѣлать насиліе владѣющему правильно и не осквер¬ 
нять священнаго мѣста; отсюда всѣ интердикты суть воз¬ 
становительные, или прѳдъявитѳльные, или запретительные. 

141 Однако, когда преторъ приказалъ что-либо сдѣлать или 
запретилъ, то этимъ дѣло тотчасъ еще не окончено; сторо¬ 
ны отправлялись къ судьѣ или къ рекуператорамъ и здѣсьі 
иослѣ представленія формулъ, провѣряли, сдѣлано ли 
что противъ эдикта претора или не сдѣлано того, что онъ 
приказалъ сдѣлать. Дѣло ведется то съ пеней, то безъ 
пени; съ пенею, напримѣръ, когда ведется тяжба посред- 

§ 140. Ср. § 1.1. сП. пе ѳіпе иШо] ср. §§ 148 веч. пеие іп Іосо в.] ср. М. Б. пе 
ЧиісІ іп Іосо в. і. (43, 6). 

§ 141. Ср. §§ 161 веч. ІЛр. ІП8*. Гг. 1, 1. 2. <ЗиіпШ. I. 0.2,10. § 5. 7, 5. § 3.12, 
10. § 70. 

О Рекуператоры судили въ этой формѣ наряду съ обыкновенными 
римскими судьями, изъ чего можно заключить, что интердикты примѣнялись 
относительно перегриновъ такъ же, какъ и относительно римскихъ гражданъ 

а) Ср. Ни&сЪке, бесаиза Зііапіапа (Зііийіеп Дее гот. Е. Вапй. I. р. 1—24). 
РисЫа, Іпѳіи. В. 2. § 169. 

31* 
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бропзіопет адгіиг, віпе роепа, иеіиі сит агбііег ') реіі- 
Шг; еі ^иійет ех ргоЬіЬНогііз іпіегйісііз зетрег рег 
зропзіопет а§і зоіеі; ех гезШиіогііз иего иеі ехЬіЬіІогііз 
тойо рег зропзіопет, тойо рег іогтиіага а^йиг ^иае 
агбіігагіа иосаіиг. 

142 Ргіпсіраііз і^ііиг йіиізіо іп ео езі, циой аиі ргоЬіЬі- 
Іогіа зипі іпіегйісіа аиі гезШиІогіа аиі ехЬіЬііогіа. 

143 Зециепз іп ео еві йіиізіо, циой иеі айірізсепйае роз- 

зевзіопіз саиза а) сопрагаіа зипі иеі геііпепйае иеі гесі- 

144 Айірізсепйае роззеззіопіз саиза іпіегйісіит ассошто- 

ствомъ спонсіи безъ пени; тогда, когда напр., требуютъ 
третейскаго судьи. При запретительныхъ интердиктахъ 
судебное разбирательство всегда ведется посредствомъ 
спонсіи; при возстановительныхъ или предъявительныхъ 
то посредствомъ спонсіи, то посредствомъ формулы, ко¬ 
торая называется агЪіІгагіа. 

142 Главное дѣленіе интердиктовъ то, что они бываютъ или 
запретительные, или возстановительные или предъяви- 
тельные. 

143 Слѣдующее дѣленіе интердиктовъ основано на томъ, 
что нѣкоторые изъ нихъ установлены иди ради полученія 
владѣнія, или ради удержанія, или же возстановленія. 

144 Для полученія владѣнія предоставляется владѣльцу на- 

§ 142. = § 1. іпіі. I. йе тіетй. (4,16). Ср. Ь. 1. Б. еоб. (43,1). 
§ 143. = § 2.1. іЬ. Ср. Аизоп, СгірЪ. 63 вец. ІЛр. Іпз*. 4,1. 
§ 144. Ср. § 3.1. іЬ. аирга 3, 34. 2,149. Ь. 11—13. Б. йе Ьег. ре*. (5, 3). 

*) Такой посредникъ, третейскій'судья, назначенный преторомъ, раз¬ 
сматривалъ фактическую сторону опора, въ противоположность судьѣ,зпйех, 
который окончательно рѣшалъ дѣло. Обѣ функціи соединяются позже, нпр., 
при Ъопаѳ ВДеі ішііспа. Посредника назначалъ магистратъ главнымъ обра¬ 
зомъ въ т. н. асііопеа агЬНгагіае* Ср. ОіттегіКаІ, йаа ЕідепіЬпт іга СопШк*е 
гоі* Яѳп пЬгідеп ОеЬіІйеп Лез ЗасЬѳпгесЪіаи. Йіе асііоп. агЬііг. іпвЬевопйеге. 
1874. 

3) Ср. Р(1йдегі <ііе ао^епаппіеп Вевіігкіа^еп без готіасЬѳп КесМв. 
1890. 
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(Ыиг Ъопогшп роввеввогі, сиіив ргіпсіріит ев! сзѵокѵм 
воьюкѵм 4); еіавцие иів еі роіевіав Ьаес еві, иі цъай 
диіздие ех Ьів Ьопів диогит роввеввіо аіісиі (іаіа еві, 
рго Ьегейе аиі рго роввеввоге (ротйеі, Мойе /есгі, уио- 

тіпиз) 2) | ровѳісіегеі, іД еі сиі Ьопогит роввеввіо сіаіа 
еві, гевіііиаіиг: рго ЬегеДе аиіет роввіііеге иісіеіиг іат 
ів ^иі Ьегев еві, диага ів диі риіаі ве ЬегеДет евве; рго 
роввеввоге ів роввійеі диі віпе саива аіідиат гет Ьеге- 

(Іііагіат иеі еііат Мат Ьегесіііаіет всіепв аД ве поп 
регііпеге роввіДеІ: іДео аиіет аДірівсепДае роввеввіопів 
иосаіиг (іпіегйісіит)8), диіа еі іапіит иіііе еві диі пипс 
ргітит сопаіиг аДірівсі геі роввеввіопет; ііадие ві диів 
аДерІив роввеввіопет атівегіі, Деѳіпіі еі іД іпІегДісІит 
иШе евве. 

слѣдственнаго имущества интердиктъ, который начинает¬ 
ся словами: (^иогшп Ъопогшп. Дѣйствіе и сила его состо¬ 
ятъ въ слѣдующемъ: если кто владѣетъ въ качествѣ на¬ 
слѣдника или владѣльца тѣмъ имуществомъ, которое пре¬ 
торъ далъ въ обладаніе другому, или если кто посред¬ 
ствомъ обмана завладѣлъ ѳтимъ имуществомъ, то онъ обя¬ 
занъ возвратить таковое тому, кому владѣніе дано прето¬ 
ромъ. Въ качествѣ наслѣдника, иовидимому, владѣетъ какъ 
тотъ, кто наслѣдникъ, такъ и тотъ, кто почитаетъ себя 
наслѣдникомъ. Въ качествѣ владѣльца тотъ, кто владѣ¬ 
етъ безъ законнаго основанія какою-либо наслѣдственною 
вещью или даже цѣлымъ наслѣдствомъ, зная, что это ему 
не принадлежитъ. Интердиктомъ для полученія владѣнія 
онъ называется потому, что онъ полезенъ только тому, 
кто теперь впервые добивается получить владѣніе вещью. 
Слѣдовательно, кто, получивъ владѣніе, потерялъ оное, то¬ 
му этотъ интердиктъ перестаетъ быть полезнымъ. 

*) ЗШттІег и Кгрр. ЪѵтеХ АЬЬапШипдеп. Егбгіегип^еп гиг ОевсЬісЫіе 
без гбш. Сіѵіір. ипй бае іпіегсіісіит С^иогит Ьопогит. 1889. 

я) Чтеніе Гушке, которое Студемупдъ не одобрилъ, но утверждаетъ 
1. Ірг. Б. 43,2. 

3) Гушке прибавляетъ цосдѣ ѵосаііпг слово іпіегШсіит въ виду § 3 
Іпа1;.(4, 15), 
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145 Вопогшп ^ио^ие етріогі еітііііег ргоропііиг іпіѳг- 

дісіат ^иой чиібат роввезеогіит иосапі. 

146 Нет еі чиі риЫісе *) Ъопа етегіі, еіивёет сопйі- 
сіопіз іпіеічіісіит ргоропНиг ^ио(1 арреііаіаг весіогіит, 

^^10(1 весіогез иосапіиг а) диі риЫісе бопа шегсапіиг. 

147 Іпіегйісіит ^ио^ие ^ио<і арреііаіиг 8а1иіапшп 3), 

145 Также въ пользу покупателя имущества устанавлива¬ 
ется интердиктъ, который иногда называютъ поссе- 

сорнымъ. 

146 Точно также интердиктъ такого же свойства дается 
пріобрѣтателю имущества съ публичнаго торга; этотъ ин¬ 
тердиктъ называется зесіюгіат, потому что весіогея назы¬ 
ваются тѣ, которые покупаютъ имущества съ публичнаго 
торга. 

147 Иатердиктъ, называемый Сальвіанскимъ, установленъ 

§ 145. Ср. 3, 80. 
§ 146. Ср. 3, 80. Сіе. рго Ноес. Ат. 36. § 103. РЪіІ. 2, 26. 29. 8сЪо1. Сіе. Ѵегг. 

II. 1, 20. § 23. 52. § 61. 
§ 147 = § 3. I. Ь. і. (4,15). 

!) Студемупдъ предлагаетъ: чпі рпЫіса Ъопа етеги. Гушке читаетъ 
рпЫісе, согласно съ кондемъ § 146, Ср. его примѣчаніе: 8еД Ъопа вид! йат- 
паіогита, чиаѳ риЫісе і. е. риЫіса аисіогіШе ѵеиДипіиг еі етшгіаг, дат сгеЯі- 
іогев ргіѵаііш уепйипі;. Ь. 57. Р. Де аейіі. ед. (21, 1), поп риЫіса, чио вепви 
Оаіш ДіхіЪ 2, 10. 11. 4, 28. Ср. ѵегЪа веч. е* 1» 27. 

3) ІІри весЫо Ъопопт въ качествѣ продавца выступалъ фискъ,]^т. о. 
ѳесііо Ъопогшп производилась въ пользу казны, (^иаевіогев аегагіі продавали 
вещи (ппіѵѳгвііав Ъопогшп) виЪ Ъавіа, согопа, а лица, купившія это имущество 
назывались весіогев. 

3) До введенія асИо бегѵіапа залогоприниматель, имѣющій залогъ 
рі&ппв, могъ во всякое время, не совершая кражи (йігішп), ни самоуправства, 
получить обратно заложенную вещь, если таковая была у него отнята. Од¬ 
нако такое своевольное лишеніе собственника его вещи не всегда было 
осуществимо, особенно, если валогу подлежалъ инвентарь (іпѵесіа еі іііаіа) 
арендатора, въ случаѣ неаккуратности въ уплатѣ наемной ренты. Залогодер¬ 
жатель не могъ требовать отъ арендатора выдачи инвентаря, такъ какъ безъ 
него трудно было бы послѣднему вести хозяйство. Въ этомъ случаѣ преторъ 
предоставлялъ отдавшему недвижимое имущество въ аренду—іпіегд. 8а1ѵіа- 
пшп, съ цѣлью осуществить залоговое право. Ср. Вегіоііщ А сііі е сопіго сЪі 
сошреіа ГіпіегДеііо Заіуіапо въ АгсЪіѵіо діигіДісо. ѵ. 39.1.1 — 3. Дыдыпскііі, 
Залогъ по римскому праву, р. 186. 
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айірізсепйае роззеззіопіз (саиза) сопрагаіит езі, ес^ие 
иіііиг йошіпиз ЛіпДі Де геЪиз соіопі ») циаз гз (рго) 

тегсеДіЪиз ЛтДі рі^погі ініигаз рері&іззеі. 

148 КеііпепДае роззеззіопіз саиза зоіеі іпіегДісішп 
ѵеййі, сит аЬ иіпа^ие рагіе Де ргоргіеіаіе аіісиіиз геі 
сопігоиегзіа езі, еі апіѳ циаегііиг, иіег ех Іііі^аіогіЪиз 
роззіДеге еі’иіег реіеге ДеЬеаі: сиіиз геі ^гаііа сопрагаіа 
випі ѵті роззшетіз еі ѵткѵві 2). 

149 Еі ^тДет ѵті роззшетіз іпіегйісіит Де ЛіпДі иеі 
аѳДіит роззеззіопе геДДііиг, ѵткѵві иего Де гегит 
тоЪШит роззеззіопе. 

также ради пріобрѣтенія владѣнія; имъ пользуется помѣ¬ 
щикъ относительно инвентаря арендатора, который далъ 
его въ залогъ хозяину сельскаго имущества для обезпече¬ 
нія договорной наемной платы. 

148 Для удержанія владѣнія дается обыкновенно интер¬ 
диктъ тогда, когда обѣ стороны спорятъ о собственности 
какой-либо вещи и когда предварительно разбирается во¬ 
просъ, который изъ тяжущихся долженъ владѣть вещью 
и который долженъ доказывать свои права собственности. 
На этотъ случай установлены интердикты иѣі роззіДеііз 
и иігиЬі. 

149 Интердиктъ піі роззіДеііз охранялъ владѣніе недвижи¬ 
мостями (землею или зданіями), интердиктъ жеиігиЪі—вла¬ 
дѣніе движимыми вещами. 

§§ 148. 149. = § 4. I. ІЬ. Ср. апрга § 91. Раиі. 5, (6. § 1. Гее*, ѳр. у. Роввеввіо. 
р. 232. Ь. 1 рг. § 3. Б. иіі роввій. (43, 17). 1*. 1. рг. Б. ЩгиЬі (43, 41). 
іпйга 4,160. 

*) Расснеръ: имъ пользуется хозяинъ эемли относительно вещей ко¬ 

лона. Терминъ соіопиз обозначаетъ здѣсь арендатора а не колона, &1еЬаѳ ай- 
Ьаегѳпв, вегѵив &]еЬаѳ, земледѣльца, прикрѣпленнаго къ чужому поземель¬ 
ному участку. 

2) Эти интердикты сформулировались вѣроятно довольно рано, какъ 
составная часть процесса о правѣ собственности и потомъ были употреблены 
какъ самостоятельныя средства для ващиты владѣнія. Ср. ЛІЪегі, пѳЬег дав 
іпіегдісіит піі роввідеііз дег Кбтег. 1824. ТѴШе, дав іпіегдісішп п(і роввідеіів. 
1863. 
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150 Еі зщшйет Де йтйо иеі аеДіЬив | іпіепіісііиг, еиш 
роііогет еззе ргаѳіог іиЬеі, циі ео Іетроге ^ио іпіег- 

Дісіигп гесШиг, пес иі пес сіат пес ргесагіо *) аЬ 
аДиегзагіо роззійеаі; 8І иего Де ге тоЬШ, еит роііогеш 
еззе іиЬеі, циі чтаіоге рагіе еіи8 аппі пес иі пес сіат 
пес ргесагіо аЬ аДиегзагіо ровзейепі2); і<Цие заііз ірзіз 
иегЫз іпІегДісІогит зі^пійсаіиг. 

151 8еД іп ѵткізві іпІегДісІо поп зоіиш зиа сицие роз- 

зеззіо ргоДезІ, зеД еііаш аііегшз циат іизіиш езі еі 
ассбДеге, иеіиі еіиз сиі Ьегез ехіііегіі, еіи8^ие а ^ио 

160 Когда дается интердиктъ по поводу земли или зданій, 
то по приказу претора одерживаетъ верхъ тотъ, кто вла¬ 
дѣлъ во время интердикта, если только онъ ни силою, ни 
тайно, ни прекарнымъ образомъ не получалъ владѣнія отъ 
противника; а, напротивъ, при интердиктѣ о -движимой 
вещи, тотъ одерживаетъ верхъ, кто владѣлъ ею въ теченіе 
большей половины послѣдняго года и то ни насильно, ни 
тайно, ни прекарнымъ образомъ. Это проистекаетъ изъ 
самыхъ словъ интердиктовъ. 

161 Но въ интердиктѣ пІгиЬі каждому приноситъ пользу не 
только его собственное владѣніе, но также и владѣніе дру¬ 
гого, которое по справедливости присоединяется къ его 
владѣнію, напримѣръ владѣніе того лица, которому на¬ 
слѣдуешь, и того, отъ кого покупаешь вещь или получаешь 

§ 151. Ср. Ь. 13. §§ 12.13. Б. Яѳ ас^ т. аш. роза. (41, 2). Ь. 14 — 16. Б. Яе Яіѵ. 

*ѳтр. рг. (44, 3). 

*) Порокомъ владѣнія считается невозвращеніе вещи, полученной 
въ пользованіе до востребованія. Подъ ргесагіит разумѣется такой безъ- 

именный договоръ, который установливается безвозмезднымъ предоставле¬ 

ніемъ пользованія вещью до востребованія. Ср. Б. Азаревичъ, Прекаріумъ по 
римскому праву. 1877. 

3) Другіе читаютъ роввеЯіі или роввіЯеі;. Ср. РисЫа. сі*. р. 454: Яѳг воіі 
иешппеп, игеІсЬег іп Яет Іеігіеп ^Ъг, ѵопЯет Ап&пде Яѳв Ргосеввев гиск^ѵагѣѳ 
#егесЬпеі, 1ап$еге ЗеЦ аіѳ зеід Ое^пег Ьевеввеп Ьаі. 
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етегй иеі ех йопаііопѳ аиі йоііз потіпе ассерегіі *). ііа- 
^ие зі позігае роззеззіопі іипсіа аііегіиз іизіа роззезвіо 
ехзирегаі айиегзагіі роззеззіопет, позео іпіегйісіо иіпсі- 
тиз: пиііаш аиіет ргоргіат роззеззіопет ЬаЬепіі ас- 
сеззіо іегарогіз пес йаіиг пес йагі роіезі: паш еі ^иой 
пиііит езі, піЬіІ ассейеге роіезі: зей еі зі иіііозат Ьа- 
Ьеаі роззеззіопет, ій езі аиі иі аиі сіат аиі ргесагіо 
аЬ айиегзагіо ай^иІ8І^ат5 . поп йаіиг ассе$зіо; пат еі 
(ровзезвіо)2) зиа піЬіІ ргойезі. 

152 Аппиз аиіет геігогзиз питегаіиг: ііадие зі ш иегЬі 
#гаііаТѵш тепзіЬиз роззейегіз ргіогіЬиз, еі е^о ѵи роз- 
іегіогіЬиз, е^о роііог его, ^иой ігіит ргіогит тепзіит 

ее въ видѣ даренія или приданаго. Итакъ, если за¬ 
конное владѣніе другого, соединенное съ нашимъ владѣ¬ 
ніемъ, превышаетъ владѣніе противника, то этимъ интер¬ 
диктомъ мы одерживаемъ верхъ. Лицо, не имѣющее ника¬ 
кого собственнаго владѣнія, не пользуется и не можетъ 
пользоваться зачетомъ времени владѣнія своего предше¬ 
ственника; ничто, вѣдь, не можетъ присоединяться къ тому, 
что само по себѣ не составляетъ ничего; но даже, если кто 
имѣетъ порочное владѣніе, т. е. пріобрѣтенное отъ про¬ 
тивника или насильственно, или тайно, или прекарнымъ 
образомъ, то подобный зачетъ времени владѣнія не имѣетъ 
мѣста, такъ какъ этому лицу собственное владѣніе не при¬ 
носитъ никакой рѣшительно пользы. 

162 Годъ жеисчисляется назадъ3); если ты, напримѣръ, про - 
владѣлъ въ теченіе первыхъ восьми мѣсяцевъ, а я въ те¬ 
ченіе послѣднихъ семи, то я одерживаю верхъ, такъ какъ 
владѣніе въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ по этому 

§ 162. Ср. ТЬеорЬ. 4, 16. § 4. Рапі. 5, 6.1 § 1. Гг. Ѵаі. 311. Ь. 166. Р. йе ѵегЬ. 
ві^пі?. (50, 16). 

*) Идея преемства прилагалась на практикѣ также къ владѣнію, хотя 
прямо это нигдѣ не утверждается источниками. 

2) Гутшмитъ предлагаетъ: паш ассевзіо ѵШовае роввеввіопі виа. Поле- 
нааръ читаетъ: паш ассеѳзіо поп виа еі. 

3) т. е. со времени предъявленія своего притязанія у претора, считая 
вавадъ. 
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роззеззіо піЬіІ ііЪі іп Ьос іпіегйісіо ргойезі, ^иіа аИегіиз 
аппі роззеззіо езі і). 

153 Ро88І(1еге аиіеіп иійетиг поп зоіит зі ірзі роззійеа- 
пш8, зей еііат зі позіго пошіпе аііциіз іп роззеззіопе 
зіі, Іісеі І5 позіго іип зиЬіесіиз поп зіі, ^иа1І8 езі соіо- 
пиз еі іп^ш1іпиз 2); рег еоз ^ио^ие5 арий ^ио8 йе- 
розиегітиз, аиі ^иіЬи8 соттойаиегітиз, аиі ^иі- 
Ьиз дгаіиіі&т ЬаЬіІа|ііопет 3) ргае$іііегітиз аиі циі- 
Ьиз (изигп/гисіит иеі изиш согг)зІіІиегітиз, ірзі роз- 
зійеге иійетиг: еі Ьос езі ^иой ш%о Йісііиг геііпегі 
роззеззіопет роззѳ рег циетІіЬеЦ ^иі позіго потіпе зіі 
іп роззеззіопе. ^ит еііат ріегцие риіапі апіто ^ио^ие 
геііпеѵі роззеззіопет, (иі зсіігсеі, ^иатиІ8 пе^ие ірзі зі- 

интердикту для тебя безполезно, потому что это трех- 
мѣсячное владѣніе имѣло мѣсто въ теченіе предыдущаго 
года. 

153 Мы владѣемъ, повидимому, не только, если сами владѣ¬ 
емъ, но также, если кто владѣетъ отъ нашего имени, хо¬ 
тя бы онъ не былъ намъ подвластенъ, каковы арендаторъ 
и наемщикъ городской недвижимости; равнымъ образомъ, 
мы, повидимому, владѣемъ черезъ тѣхъ, кому мы отдали 
вещь на сохраненіе или кому мы ссудили вещь безвоз¬ 
мездно, или предоставили безплатное, пожизненное поль¬ 
зованіе жилищемъ, узуфруктъ, или только пользованіе; это 
и называется, какъ говорятъ обыкновенно, мочь удержи¬ 
вать владѣніе чрезъ всякаго владѣющаго отъ нашего име¬ 
ни. Даже по мнѣнію большинства юристовъ мы можемъ 
удерживать владѣніе однимъ намѣреніемъ или желаніемъ 
(владѣть для себя), т. е. хотя мы сами не владѣемъ и никто 

§ 153. Ср. § 5.1. Не іпіегй. (4,15). Ср. Рапі. 5, 2. § 1. арівсі пего] ср. 2, 89 8е^. 

*) Студемундъ обстоятельно изслѣдовалъ этотъ § и его новая редакція 
ивъясняетъ намъ мысль автора. 

2) Реге^гіпі и разный незначительный людъ, не имѣвшій прочной 
осѣдлости въ городѣ, положили начало найму городской недвижимости. 

3) Савинъи: дгаінііаш ЬаЬіЧаііопет. Бэкпнгъ: изптітпсіат ѵеі пзшп аиі; 
ЬаЬііаііопет. Гушке читалъ прежде: изшпіг. ѵеі изит сопвШиегітиз. Въ по¬ 
слѣднемъ его изданіи мы читаемъ: §гаіші;ат ЬаЬіШіопет ргаезШегігаив. 
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шиз ггі роззеззгопе) і^ие позіго потіпе аііиз, іатеп 8І 
поп геі^иепйае роззеззіопіз апіто зей ровіеа геиегеигі 
іпйе йізсеззегітиз, геііпеге роззеззіопет иійеатиг 1). 
айірізсі иего роззевзіопет рег чиоз роззітиз, весипйо 
сотшепіагіо а) геииіітпѳ; пес иііа йиЪіШіо езі чиіп 
апішо 8о1о роззевзіопеш айірізсі поп ровзітиз. 

154 Кесірегапйае роззезвіопів саиза зоіеі іпіегйісідіт 
- Йагі, 8І циіз ех роззеззіопе 3) иі йеіесіиз зіі: пат еі рго- 

ропііиг іпіегйісіит сиіиз ргіпсіріит езі ѵгаЕ тѵ іььѵм 
ѵі иеіесізті, рег циой із чиі йеіесі*, со§’ііиг еі гевіі- 
Іиеге геі роззеззіопет, зі то(іо із циі йеіесіиз езі, пес 

другой отъ нашего имени, но мы, повидимому, удержива¬ 
емъ владѣніе тогда, когда уходимъ отъ него безъ намѣре¬ 
нія оставить это владѣніе, а съ цѣлью вернуться къ нему. 
О томъ; черезъ кого мы можемъ пріобрѣсть владѣніе, сказа¬ 
но во второй книгѣ и нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 
мы не можемъ однимъ намѣреніемъ пріобрѣтать владѣ¬ 
ніе 3). 

154 Для возстановленія нарушеннаго владѣнія обыкновенно 
дается интердиктъ въ томъ случаѣ, когда кто насильственно 
потерялъ владѣніе; такому предоставляется интердиктъ, 
начальныя слова которого: „ипйѳ іи Шит ѵі снесши11 „от¬ 
куда ты его насильственно изгналъ44. Этимъ интердиктомъ 
изгнавшій принуждается возвратить владѣніе вытѣснен¬ 
ному изъ своего участка, если только послѣдній не вла¬ 
дѣлъ недвижимымъ имуществомъ изгнавшаго ни насиль- 

§ 164. Ср. § 6.1. іЬ. Ь. 1. рг. Р. йѳ ѵі (43, 16). Сіе. рго Саес. 13, 31. 32. рго Тиіі. 
29. 44 веч. ай &ті]. 7,13. йе ога*. 1,10. § 41. Раиі. 5, 6. §§ 3—8. 

О Мы приняли эдѣсь чтеніе Студемунда. 

2) §§ 89 веч. и 94 веч- 

3) Интердиктъ этотъ примѣнялся къ защитѣ владѣнія исключитель¬ 
но недвижимымъ имуществомъ. Ср. ѴѴіп<ксКеі<1у Рапй. § 160 п. 4. Возникнове¬ 
ніе этого средства ващиты надо отнести ко времени внутреннихъ междоусо¬ 
бицъ второй половины VII вѣка, полныхъ насилій и самоуправства. 
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иі пес сіат пес ргесагіо (аЬ ео) розвііегеі: гсатж^ие еит 
циі а те иі аиі сіат аиі ргесагіо ровзійеі, іприпе йеісіо. 

155 Іпіегсіит іатеп еізі еит иі (Іеіесегіт ^иі а те иі 
аиі сіат аиі ргесагіо роззісіегеі,, со^ог еі гезіііиеге ров- 
зеззіопет, иеіиі 8І агтіэ *) еит иі (Іеіесегіт: пат 
ргоріег аігосііаіет Деіісіііп іапіит^^аііо/асй АаЬ^ггг2), 
иі огапі тоДо беЬеат еГгезіііиеге роззеззіопет. агто- 
гит аиіет арреііаііопе поп зоіит асиіа еі ^Іасііоз еі 
§;а1еаз ві^пійсагі іпіеііе^етиз, зеД еі Гизіез еі іарідез. 

156 Тегііа сііиізіо іпіегДісіогит іп Ьос езі, ^ио<1 аиі 
зітріісіа зипі аиі сіиріісіа. 

157 Зітріісіа зипі іп ^иіЬи8 аііег асіог, аііег геиз^езі, 

ственно, ни тайно, ни прѳкарнымъ образомъ; однако того, 
кто владѣлъ моимъ имуществомъ' насильственно, тайно 
или прекарнымъ образомъ, я безнаказанно могу лишать 
владѣнія. 

155 Иногда, однако, хотя бы я изгналъ насильно того, кто 
владѣетъ моимъ имуществомъ насильно, или тайно, или 
прекарнымъ образомъ, то я долженъ ему возвратить 
владѣніе, если я, напр., изгналъ его насильно оружіемъ. 
1 вслѣдствіе жестокости проступка я во всякомъ случаѣ 
долженъ возвратить ему владѣніе. Подъ именемъ оружія 
мы понимаемъ не толькТГ щиты, мечи, шлемы, но и палки 
и камни. 

156 Третье дѣленіе интердиктовъ—то, что они или простые 
или двойные. 

157 Простые будутъ тѣ, въ которыхъ одна изъ сторонъ 

§ 155. Ср. Сіе. рго Саес. 8. 12 веч. 31 веч. рго Тиіі. 36. 44. Ь. 3. §§ 2—12. Ь. 14. 
Б. 6ѳ ѵі (43, 16). 

§§ 156—159. = § 7.1. Ь. 4. (4,15). Ср. Ь. 2 рг. Б. еой. (43,1). іп Іосо васго] ср. 
§ 140. іп Йига. риЫ.] ср. Ь. 1 рг. Б. пе чиі<і іп бит. (43, 13). 

і) Іп4ѳгйіс4ит сит ѵі агта4а никогда не допускало по древнему рим¬ 

скому праву ехсерНопет ѵШовае роввеввіопів со стороны отвѣтчика и не тре¬ 

бовало юридическаго владѣнія въ лидѣ истца. 
3) Студемундъ читаетъ: іп 4ап4шп раііог асііопет п4, Жиро предла¬ 

гаетъ раііог Іп4ѳгсііс4шп? 
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Яиаііа зипі отпіа гезіііиіогіа аиі ехЫЬііогіа: папщие 
асіог | езі ^иі йезійегаі аиі ехЫЬегі аиі гезіііиі, геиз 
із езі а ^ио сіезісіегаіиг иі ехЪіЬеаі аиі гезіііиаі. 

158 РгоЫЬііогіогит аиіет іпіепіісіогит аііа Йиріісіа, 
аііа зітріісіа зипі. 

159 Зітріісіа зипі ^иеіиі ^иіЬия ргоЬіЬеі ргаеіог іп Іосо 
засго аиі іп йитіпе риЫісо гіраие еіиз аіщиій Насеге 
гейт: пат асіог ек ^иі сіезісіегаі пе циісі йаі, геиз із 
циі аіщиісі іасеге сопаіиг. 

160 Биріісіа *) зипі иеіиі ѵті роззшетіз іпіегйісіит еі 
ѵткѵві: ійео аиіет Йиріісіа иосапіиг, ^иой роззеззіопіз 
саиза раг иі^іи8^ие Іііі^аіогів іп Ьіз сопйісіо езі, пёс 
ци^иат ргаесірие геиз иеі асіог іпіеііе^ііиг, зесі ипиз- 

истецъ, другая — отвѣтчикъ, каковы всѣ возстановитель¬ 
ные или предъявительныѳ интердикты. Бъ самомъ дѣлѣ 
истецъ тотъ, кто требуетъ выдачи или возстановленія; от¬ 
вѣтчикъ — тотъ, отъ котораго требуется выдача или 
возстановленіе. 

158 Изъ запретительныхъ интердиктовъ одни двойные, дру¬ 

гіе простые. 

159 Простые, нпр., когда преторъ запрещаетъ отвѣтчику 
что-либо дѣлать въ священномъ мѣстѣ, въ публичной рѣ¬ 
кѣ, на берегу ея; истцѳмъ является тотъ, кто требуетъ, 
чтобы не дѣлали чего, отвѣтчикомъ же тотъ, кто предпри¬ 
нимаетъ какое-либо дѣйствіе. 

160 Двойными будутъ, нпр., интердикты иіі роззійеііз и иігиЬі. 
Они называются двойными потому, что относительно вла¬ 
дѣнія положеніе обоихъ тяжущихся въ этихъ интердик¬ 
тахъ представляется одинаковымъ; никто изъ нихъ не 
считается по преимуществу истцомъ или отвѣтчикомъ, но 

§ 160. = § 7. I. сіі. вирга § 149. іЬіц. сП. 

]) Здѣсь кондемнація можетъ быть направлена и противъ истца и про- 
тивъ отвѣтчика. Ср. Еск, йіо ѳо^епаппіеп йорреІзеШзеп К1а&еп Зев готізоЬеі! 
ВесЫа. 1870. 
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^иІ8^ие Іат геі циат асіогів рагіев вивітеі; ^шрре 
ргаѳіог рагі вегтопе сит иігсщие Іочиііиг: пат витта 
сопсѳрііо еогит іпіепіісіогит Ьаес еві: ѵті иукс ровзі- 

БЕТІЗ, <ЗѴОМШѴ8 ІТА Р088ШЕАТІЗ, ѴІМ РІЕРІ ѴЕТО; 

ііёт аііегіив: ѵткѵві ніс номо бе оѵо аоітѵк арѵб 

(ЗѴЕМ МАІОКЕ РАНТЕ НѴІѴЗ АИШ РѴІТ, 0ѴОМШѴ8 18 

ЕѴМ БѴСАТ, ѴІМ РІЕНІ ѴЕТО !). 

161 ЕхровШв ^ѳпегіЬив іпіегйісіогит ве^ш^и^5 иі Де 
огДіпе еі Де ехііи еогит Діврісіатив; еі іпсіріатив 
а вітрИсіЬив. 

оба равно являются въ роли истца и отвѣтчика, такъ какъ 
и преторъ относительно обоихъ употребляетъ одни и тѣжѳ 
выраженія. Главная редакція этихъ интердиктовъ слѣдую¬ 
щая: „Я запрещаю насиліе, чтобы вы владѣли такъ-же, 
какъ вы теперь владѣетеи. Формула другого интердикта 
такая: „Запрещаю всякое насиліе и требую, чтобы этотъ 
рабъ, о которомъ идетъ споръ, остался у того, у кого онъ 
пробылъ большую часть этого годак\ 

161 Послѣ изложенія родовъ интердиктовъ слѣдуетъ теперь 
говорить о судопроизводствѣ по нимъ и исходѣ ихъ а). 
Начнемъ съ простыхъ. 

§ 161. Ср. § 8.1. іЬ. Ггопііп. де сопіг. а&г. р. 16.51. ед. ЬасЬш. 

*) Савиньи (ВесЪі дез Везііяез. иад. 7. р. 400). 
3) Въ древнія времена—въ періодъ Іе&ів асііоппт разбирательство дѣла 

посредствомъ интердиктовъ совершалось, вѣроятно, рег васгатепішп, причемъ 
преторъ по своему усмотрѣнію налагалъ т. н. тпісіае. Назначенный судья 
разсматривалъ дѣло, рѣшалъ споръ, вслѣдствіе чего проигравшая сторона 
должна была уплатить пшісіат. Въ послѣдствіи преторскій эдиктъ устано¬ 
вилъ правила (Іогтиіае еі сопсерііопез) и условія производства рег іпіегйісіа. 
Съ уничтоженіемъ 1е&із асііоппт, а именно 1е§із асііо рег васгатепішп вмѣсто 
тпісіае примѣняются зропзіопез. Процессъ начинался, какъ прежде, съ ѵоса- 
ііо іп ^Н8 или ѵадітопіпш. Когда обѣ тяжущіяся стороны являлись въ судъ, 
преторъ іп щге объявлялъ интердиктъ, выданный по спеціальному требова¬ 
нію истца (іпіегдісеЬаі или іпіегдісіит едеЬаі). Если гейдііит іпіѳгйісіпт 
не исполнялся одною ивъ сторонъ, если она оспаривала его основаніе или 
представляла противъ него возраженіе (ехсерііо), то дѣло передавалось судьѣ 
(.щсіех иди геспрегаіог) для дальнѣйшаго разбирательства, причемъ устана¬ 
вливались зропзіопез и гезіірпіаііопев, въ видѣ наказанія. Преторъ составлялъ 
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162 (8і) і§ііиг гевіііиіогіит иеі ехЫЬііогіит іпіегсіісіит 
ге<Шиг, иеіиі иі гевіііиаіиг еі роввеввіо ^иі иі деіесіив 
еві, аиі ехЪіЬеаіиг ІіЬегІив сиі раігопив орегав іпДісеге 
иеііеі, тойо віпе регісиіо гев а<1 ехііит регйисііиг, тоДо 
сит регісиіо. 

163 №пщие ві агЬіігит ровіиіаиегіі ів сит ^ио а^ііиг, 
ассіріі Гогтиіат ^иае арреііаіиг | агЬіігагіа, еі іиДісів 
агЬіІгіо ві чиіД гевіііиі иеі ехЬі&егі йеЬеаі, іД віпе ре¬ 
гісиіо ехЬіЬѳІ аиі гевіііиіі, еі ііа аЬвоІиііиг; ^иосІ8І пес 

162 Итакъ, если дается возстановительный или предъяви- 
тельный интердиктъ, напримѣръ, для того, чтобы возврати¬ 
ли владѣніе тому, кто насильственно вытѣсненъ изъ него 
или для того, чтобы выдали вольноотпущенника, которому 
патронъ желаетъ назначить работы, то разбирательство 
дѣла кончается или съ установленіемъ штрафной суммы 
для отвѣтчика, или безъ штрафа. 

163 Если отвѣтчикъ потребуетъ посредническаго разбиратель¬ 
ства, то онъ получаетъ формулу, называемую агЬіігагіа. Если 
въ силу рѣшенія судьи должно что-либо выдать и ли возвра¬ 
тить, то отвѣтчикъ выдаетъ или возвращаетъ это безъ штра¬ 
фной суммы и такимъ образомъ освобождается; поэтому, если 

§ 162, Ср. §§ 141. 157. ехЫЪ. ІіЪ.] ср. Ь. 2. § 1. Б. бе іпіегб. (43,1). Ь. 13. § 2. 
Б. бе орег. ІіЪ. (38,1). 

§ 163. Ср. ІЛр. Іпві;. 1, 2. яиапіі еа гев евіЦср. Ь. 5. Б. бе іпіегб. (43, 1). Ь. 2 § 2. 
Б. чиоб 1е&. (43, 3). Ь. 3. § 11. Б. бе іаЪ. ехЪ. (43, 5). Ь. 2. § 44. Б. пе 
сщіб іп Іосо р. (43, 8). Ь. 1. § 41. Ь. 6. 15. Б. бе ѵі (43,16). Ь. 15. §§ 7—12. 
Ь. 22. § 2. Б. яиоб ѵі (43, 24). Ь. 8. § 4. Б. бе ргесаг. (43, 26). Ь. 68. Б. 
бе геі ѵіпб. (6,1). саі. іибісіит] ср. §§175. 181. НизсЪке, Оаіиз. р. 201 вея. 

Гогтиіат іп ре г вешат совсеріат, которая уполномочивала судью рѣшать дѣло 
на основаніи формулы (Іііідоге сит роепа, сит регісиіо). При іпіегбіеіа ех- 
ЬіЬііогіа отвѣтчикъ могъ избѣгнуть непріятныя послѣдствія интѳрдиктальнаго 
процесса, если онъ немедленно послѣ полученія интердикта (апіеяиат ех іигѳ 
ехеаі) просилъ претора о выдачѣ ему Гогпшіага агЬіігагіат. Въ ѳтомъ случаѣ 
имѣло мѣсто обыкновенное производство посредствомъ асііопів агЬіігагіае. 
При іпѣегбіеѣа же ргоЪіЬііогіа стороны прибѣгали всегда къ вропвіо роепаііз 
(ІШдоге сит регісиіо). Съ уничтоженіемъ формулярной системы интердикталь- 
ное производство измѣнилось именно въ томъ отношеніи, что вропзіопев бы¬ 
ли устранены и что вмѣсто прежняго сложнаго разбирательства вводится во 
время Юстиніана сокращенное производство. 
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гезіііиаі і^ие ехЬіЬеаі, ^^1апіі еа гее ез* сопйетпа- 
іиг *). вей еі асіог зіпе роепа ехрегііиг сит ео циет 

пе^ие ехЫЬеге пе^ие гезіііиеге ^иіс^иат орогіе*, ргае- 
іе^иат ві саіитпіае 2) іийісіит еі оррозііит іиеѵіі 

’ йесітае рагііз: ^иат^иат Ргосиіо ріасиіі йепе^агайит 
саіитпіае іийісіит еі ^ш аг&іігит розіиіаиегіі 3), ^иа8І 
Ьос ірво сопГеззиз 4 5) иійеаіиг гезіііиеге зе иеі ехЬіЬеге 

[ ^ йебеге. вей аііо іиге иіітиг, еі гесіе; ройиз епіт иі 

тойезііоге иіа 1ііі§;еІ, агЬіігит ^иІ8^ие реііі ^иат чиіа 
сопйіеіиг в). 

отвѣтчикъ не выдаетъ и не возвращаетъ данной вещи, то 
онъ присуждается къ уплатѣ стоимости вещи; точно так¬ 
же истецъ предъявляетъ искъ безъ штрафной суммы про¬ 
тивъ того, кто не долженъ, ни выдать, ни возвратить чего- 
нибудь, за исключеніемъ того случая, когда противъ истца 
вчинаетъ отвѣтчикъ искъ по поводу ложнаго обвиненія съ 
цѣлью наложенія штрафа, который равнялся десятой части 
спорной суммы. Хотя, по мнѣнію, Ирокула слѣдуетъ отка¬ 
зать въ искѣ о ложномъ обвиненіи тому, кто требовалъ 
посредническаго разбирательства, такъ какъ онъ, этимъ 
самимъ, признаетъ себя обязаннымъ возвратить или вы¬ 
дать что-нб., номы, однакоже, пользуемся другимъ правомъ, 
и это правильнѣе; всякій требуетъ третейскаго разбира¬ 
тельства скорѣе потому, чтобы вести дѣло съ меньшими 
расходами, чѣмъ чтобы сознаться. 

.. ?ѵ !) Ср. ШЪеІоМе, сіі. II. р. 135. ШмсМсе, Миііа. р. 77. N. 185. 

2) Саіитпіа, клевета, ябедничество, въ тѣсномъ смыслѣ поступокъ 
того, кто въ гражданскомъ или уголовномъ процессѣ по влобѣ обвинялъ за¬ 
вѣдомо невиннаго или преслѣдовалъ его судомъ. 

3) Гушке (V) читаетъ: чиапщиат Ргосиіо ріасиівве Зісііиг ргоЫЬепЯит 
саіитпіае іисіісів евве еит, чиі агЬПгит роѳіиіаѵегіі. Мы приняли ясную ре¬ 
дакцію Студемунда, 

4) Ср. ИетеНив, Зіѳ Сопіеввіо іт готівсЬеп Сіѵііргосеѳѳ. 1880. 

5) Ср. переводъ Пост'а: іот ІЬе ЗетапЗ оі ап агЬііег всЬоѵгв ІЪаі ІЬе 
ЗеГепЗап! тгівѣев іо гепйег Шщаііоп Іевв Запдегоив, Ъиі по! ІЬаі Ъе соп&ввев 
Йіе орропепі’в сіаіт т. е. и съ обращенія къ третейскому судьѣ явствуетъ, что 
отвѣтчикъ желаетъ сдѣлать споръ менѣе опаснымъ (Зап^егоив), но не то, 
чтобы онъ признавалъ притязаніе противника справедливымъ. Гутшмитъ 
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164 Сеіегит оЪзегиаге !) ДеЪеІ із ^иі ииіі агЬікит ре- 
іеге, иі зЫіго реіаі, апіециат ех іиге ѳхеаі, і<1 езі ап- 
Іециаш а ргаеіоге сІтеЫ; зего епт рѳіепШшз поп іп- 
йиі^еіиг. 

165 ІЩие зі агЬікит поп реііегіі, зей іасііиз Де іиге 
ехіегіі, сит регісиіо гѳз ай ехііит регйисііиг: пат асіог 
ргоиосаіайиегзагіит зропзіопе, (чиой) сопка ейісішп ргае- 
іогіз поп ехЫЬиегіі аиі поп гезііЧиегіІ2); Ше аиіет ай- 
иегзиззропзіопетайиегзагіігебііриіаіиг.йеіпйе асіог ^иі- 
йет зропзіопіз Гогтиіат ейіі айиегзагіо, Ше Ьиіс іпиісет 

164 Впрочемъ, требующій посредника, долженъ наблюдать 
за тѣмъ, чтобы пригласить его немедленно послѣ получе¬ 
нія интердикта, т. е. до выхода отъ претора; тѣмъ, кото¬ 
рые поздно заявляютъ свое требованіе, не разрѣшаютъ. 

166 Итакъ, если онъ не потребовалъ посредника, но молча 
пропустилъ срокъ, когда могъ пользоваться правомъ, то 
дѣло ведется до окончанія сит регісиіо, ибо истецъ вызы¬ 
ваетъ противника словами спонсіи: „если онъ, вопреки эдик¬ 
ту претора, не выдаетъ или не возвращаетъ спорнаго пред¬ 
мета“ тотъ же, въ свою очередь, требуетъ посредствомъ сти¬ 
муляціи со стороны противника обѣщанія уплатить извѣст¬ 
ную сумму (въ случаѣ проигрыша); затѣмъ истецъ предла¬ 
галъ противнику исковую формулу зропзіопіз а тотъ форму- 

§ 165. Ср. § 141. Сіе рго Саес. 8. 31. 32. рго ТоП. 53. 30. ай йіѵ.7,21. <2шпШ. 
I. О. 7, 5. § 3. Ьех КиЬг. с. 22. 

читаетъ: роііпѳ еиіт еі рег тойевііогет асііопет Шідеі агЬіігпт чиівчие реШ 
Чиат чпіа сопйіеіаг, причемъ онъ замѣчаетъ: Кеіпеѳѵѵе^з Сго/ш, діеЫ йіе 
АпГгадѳ пш еіпѳп агЪііег еіп Мізэігаиеп іп йіе еі§епе Засііе гп егкеппеп, зіе 
иещі; уіеІшеЬг йеп ѴГгтвсЬ, йеп ѳігеп^егеп \7еиргосеѳв гм ѵегтеійеп, ипй 
игіе ѵгіг ѳа^еп тейгйеп, еіп ^еііпйегев ѴегГаЬгеп ги \у&Ыеп. Крюгеръ пред¬ 
лагаетъ: роііиѳ ѳпіш и* тобевііоге ѵіа Ші^еі, агЬііігпш чпівч. реі чиат чиіа соп- 
Яіеіиг. Поленааръ защищаетъ ріиа епіш иі гаосіезі. чиат чи^а сопѵісіиэ зіі 

!) Другіе читаютъ: ОЬзегѵаге агПет. 
а) Ср. НивсЬке, Зііпйіеп. р. 12. ЗсЪтіШ, (Заз ІіИегйісіепѵегГаЬгеп бег Кб- 

тег. р. 239. ВеІктапп-НоІІтд. сП. II. р. 368. 

Йнст. Гая. Зй 
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гезііриіаііопіз. зеД асіог зропзіопіз іогтиіае тЫсіі !) 
еі аІЫ іийісіигп Де гѳ тезіііиепсіа иеі ехЫЬепДа, иі ві 
зропзіопе пісегіі, пізі еі гее ехЪіЪеаІиг аиі гезіііиаіиг 2), 
аДѵегзагіиз ^иап^і еа гез віі сопйетпеіиг_8). 

лу рѳстипуляцін (взаимнаго обѣщанія); но истецъ прибавля¬ 
етъ къ формулѣ спонсіи еще и другой искъ о возвратѣ или 
выдачѣ вещи для того, чтобы отвѣтчика, если тяжба рег 
зропзіопет разрѣшится въ пользу истца, принудить въ 
уплатѣ стоимости спорнаго предмета, на тотъ случай, 
если обжалованная сторона не хочетъ выдать или возвра¬ 
тить вещи. 

1) Бэтманъ-Голъвегъ: вропвіопів Гогпшіае виЪіпп&іІ. Гефтеръ. вропвіопі 
ѵеі еэпѳ іогтиіае впЪіісіІ. Гушке а за нимъ Студемундъ: Гогпгаіае зиЬісіІ. 

3) Для обезпеченія повиновенія сторонъ судебному приговору, каждая 
ивъ нихъ должна была обѣщать другъ другу уплату извѣстной, болѣе или 
менѣе крупной суммы (вропвіо и гев!іри1а1іо),на тотъ случай, если проиграетъ 
дѣло. 

3) Ср. примѣчаніе Гушке (V) р. 400: Іп р. 242, іп япа отпіпо піЫІ сегіо 
1е§і роіпіі, ргітпт {Ьаес 1еі*е веспіа евве ѳпврісог: Iапіійет, ^иап^і зропяіо /1асіа 
8і(у айиегвагіиз сотіетпеіиг: чиой іпйісіит арреііаіиг веспіогіит, яиіа веяпііиг 
вропвіопіа иіеіогіат (сГ. § 169 6п.). Зропвіо пего еі; гевіірпіаііо Іапіі 61, чпапіі 
асіог еат поп саіитпіае саива Яегі іпгапегіі. (СГ. Ь. 7. § 4. Б. яиой ѵі апі сі. 43, 
24. ѵегЪа „вішріі Іііет аеѳіішапйат4*). Ровіеа іпйех, арий цвет йе еа ге адііпг, 
геяиігіі, ап гепв сопіга ейісіпт ргаеіогів поп гевіііпегіі апі поп ѳхЬіЬпегіІ: еі ві 
аееипйшп асіогет іийісаіііт егіі, айиегзагіит ѳигпшат вропвіопів еі ві поп 
гевіііиегіі иеі поп ехЬіЬпегіІ, еііат аеспіогіо іийісіо сопйетпаі, асіогет ѵего 
гевіірпіаііопів аЬвоІпіІ; япойві вѳсипйит гейт іпйісаиегіі, Ьипс вропвіопів еі 
веспіогіі іпйісіі аЬвоІпіІ, асіогет пего гевіірпіаііопів сопйетпаі. — Ніпс Оа)п8 
ай ргоЬіЬіІогіа іпіегйісіа Ігаивііпт ѵійеіиг Гесівае, ііа пі ргітпт йѳ вітрІісіЬпв 
а§еге1, йеіпйе йе йпрІісіЬив, ай япае вресіапі, цпае іп р. 244. Ігасіапіиг. Ассига- 
Ііив ѵего цпій іп р. 242. еі 243. йіеіпт Гиегіі, Йопес ГогІіогіЬпз гетейіів айЬі- 
Ьіііа ріига 1е§еге сопіі^егіі, пе сопіесіпга япійет аіщпаіеппв ргоЪаЫІі йейпігі 
роіеві, тахіте спт Ггпаіпіа вегтопів ѵеі віп&піогпт ѵегЬогит, ріегацпо іпсегіа 
яиае Ѵѳі ех р. 243. геГегІ, иЬі іп ВІиЬтіапа іпсійипі (ѵ. 21. 22 ѵеі весипйпт 81. 
йпт роііпв ѵ. 20. 21.), тіпіте спт ііа сопѵепіапі. ІНпй Іапіпт еііат штс тіЫ 
регвпавпт еві, япае Іпвііпіаппа ІіаЪеІ § 4.1. йе іпіегй. (4, 15), іЬі іпіег Оаі. 4, 
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166 |-ітисіив Іісііапсіо *), із іапііврег іп роззез- 
эіопе сопзіііиііиг, зі гаойо айиетзагіо зио ітисіиагіа зіі- 
щіаііоъъ са\иъп\,, сиіиз иіз е* роіезіаз Ьаес еѳі, иі зі 
сопіга ѳит &е ро88\е$віопе ргопппііаіит іиегй, ват зит- 

166-- (по полученіи интердикта, назначалась для спорящихъ 
сторонъ) ігисіиз ІісіШіо, и та изъ сторонъ, которая пред¬ 
лагала (на аукціонѣ) большую сумму, получала вещь во 
временное владѣніе 2), если 5 она только для обезпеченія 
противника представила йчісіиагіат зііриіаѣіопеш, сила 
и значеніе которой заключается въ томъ, что, если времен¬ 
ный владѣлецъ впослѣдствіи проигрываетъ дѣло о владѣ¬ 
ніи, онъ долженъ будетъ уплатить предложенную сумму 

§ 166. йпсі зйриі.] ср. Ь. 4. § 2. Б. Не ѵегЪ. оЫ. 45,1). сапегН] ср. § 166. зроп- 
аіопе еіс.] ср. Сіе. рго Саес. 16. § 45. 

148 еѣ 149 іпіегсаіаііа: „Катчие піві апіѳ .... іиНісагі ѳо1еіи, сит ріапе Оаіі 
віуіит геНоІеапі, ех повіго Іосо ПерегИНо реШа еѳае, зеП Шлеп иі; тиПа аііа іп 
Ьас таіегіа а ТЬеорЫІо На пшіаіа, иі е йгизіиііз 8і.Піапіз гесо^позсі поп ров- 

ѳіпі: чиаге пипс еі Ьаес еі чиае аП зепіепііат регЯсіепПат ивчие аП Япет р. 243. 

зирріѳѵегат, пипс іп сопіехіи отіаі.Іп Япе ѵего р. 243. еір. 244. іпіііо Ьаес Геге 
Нісіа Лііззе ѵійепіиг: „КеННИо пего іпіегПісіо ві аЬ аНегпіго аііегі ѵіз іасіа віі, 
ѳіаііт Не еа аропаіопеа еі гезііриіаііопез Яипк (ей а ЗіиП.По Іесіа іп § 170): пе 
іатпеп іпсіуііі еі ргоргіа ѵі роззеааіопет оЬііпеге сопепіиг, ргаеіог Ггисіиз Іісі- 

іаііопет іпіег еоз іпзіНпИ, еі иіег еогит ѵісегіі ігисіит ІісіЬапНо^. Ср. также 
труды замѣчательныхъ польскихъ и чешскихъ ученыхъ: Цолля (2ЫІ) подъ 
заглавіемъ: РапПекіа сгуіі папка ггутзкіе&о ргаууа ргуѵуаіпедо. § 80. 1891. 

Зрюдловскаго (ЯгбМоюзН) п. з. Іпзіуітсуе і Ьізіогуа ргуѵѵаіпе&о ргаѵѵа ггут- 

зкіе§о. р. 349—358. 365—368. (1889); его же РапПекіа.I. р. 404. (1889). Неугот- 

зку, ІпвШусе гітвкёЬо ргёѵа. § 48—53. (1886—88). 

*) Ср. БмЬогз, ІпвШиіев Не Са^пз. 1881. р. 515. 

а) Ср. ѴЬЪеІоТійе, Ніе ІпіегПісіе Нез гбтівсЬеп ВесЫз. 1.1889. р. 294: Пег 
2тееск Пег Егасіиз ІісіШіо Ие^і 1еИі&1ісЬ Иагіп, Шг Піе Бапег Пев ВесМззігеНез 
еіпеп деге^еИеп ЯизіапП ЬегЪеіипЯіЬгеп, угаз еЬеп ат еіпІасЬзіеп НпгсЬ Піе 
ТЬай^кеН Пег Рагіеіеп вѳІЬз* ^езсЬіеЫ, іпПеш Піе еіпе кгаН іЬгев НбсЬзІ&еЪо- 

іез Ніе ВеууаЬгпп^ ппН ЫиіжЪаппасЬип^ Пев ЗІгеіі^е^епзіапПез Яіг Пеп кііпйі- 

ееп Зіе^ег йЬетітті. Ср. также ВсЬтШ, Паз ІпіегИікІепѵегГаЬгеп Пег Вб- 

тег. 1853. р. 284-297. 
32* 
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шаш а(Зиег|загіо *) зоіиаі. Ьаес аиіет Іісеікіі сопіепііо 
ігисіиз 1ісііа|ііо иосаіиг, зсііісеі циіа пеиіег еогит, ^иі 
НсепШг ірзат гет, зе<1 іапіізрег роззісіеініі еі ігиепсіі ге 
асциігіі іасиііаіет а). розіеа | аііег аііегит зропзіопе 
ргоиосаі з)? ^ио(1 аіиегзиз егіісіит ргаеіогіз роз|зі<іепІі 
зібі жз іасіа зіі, еі іпиісѳт ашЬо гезііриІап|іиг айиѳгзиз 
зропзіопеш 4): иеі зііриІаііопіЬиз іипсііз йиаЬиз | ипа іп- 
іег еоз зропзіо ііеп^ие гезііриіаііо и па аііепиз | аЛиег- 
виз еат йі, диой еі соттосііиз ісіеодие тадіз гп изи езі. 

противнику. Этотъ споръ о промежуточномъ владѣніи 
вещью съ плодами называется ігпсішз Іісііаііо б) потому, 
что никакая изъ спорящихъ сторонъ, участвующихъ въ 
.аукціонѣ не требуетъ самой вещи, но только права вре¬ 
меннаго владѣнія и пользованія плодами. Затѣмъ одна 
сторона вызываетъ другую къ спонсіи посредствомъ фор¬ 
мулы: „такъ какъ вопреки эдикту претора употреблено на¬ 
силіе противъ владѣющаго °)“ и въ свою очередь каждая 
сторона представляетъ своему противнику рестипуляцію 
на его (противника) сионсію, (т. е. обѣщаніе уплатить из¬ 
вѣстную сумму въ случаѣ проигрыша), или если двѣ сти- 
пуляціи соединяются, то между сторонами имѣетъ мѣсто 
только одна спонсія и одна противъ спонсіи рестипуля- 
ція 7), что гораздо удобнѣе и потому чаще примѣняется 
на практикѣ. 

]) По полученіи интердикта, который считается сіиріех, сопйШо тя¬ 
жущихся сторонъ раг езі. Ср. Кгйдег, КгШвсЬе ѴегвнсЬе іт ОеЬіеІе сіев гот. 
ВесЫв. 1870. р. 90. 

2) Мы приняли редакцію Гутшмита, такъ какъ она правильнѣе пе¬ 
редаетъ мысль автора. 

3) Ср. мой словарь къ ист. р. пр. р. 432. впЪ. у. ргоѵосаге. 
4) Каждая ссылка или утвержденіе сторонъ влечетъ эа собою двѣ 

стипуляціи т. е. вропвіо и віірніаііо, слѣдовательно, два утвержденія или пока¬ 
занія даютъ начало четыремъ стипудяціямъ, о которыхъ и Гай упоминаетъ. 

5) Растеръ неточно: споръ о надбавкѣ .цѣны яа плоды называется 
Гг. Іісіі. 

6) А^еге ех іпІегЛісІо геййііо начинается тогда, когда одна ивъ сто¬ 
ронъ утверждаетъ, что ѵіт Гасіага евве айѵегвнв ейісінт. 

7) Ср. НизсШе (2еі1всЬг. Г. девсЬ. К. Ж. XIII. р. 334): Ѳа^ив ва§<; оЬпе 
2\ѵеіГе1; базе віаМ йег Біпе йіе Зропвіов, йег Апйеге йа^е^еп йіе Вевіірпіаііоп 
йагапГ йіевегйіе Зропвіоп ппй йег егзіеге йа^е^епШе Вевііриіаііоп тасЬе, кбппе 
йіе Засѣе кііггег аисЬ во еіп^егісіііеѣ \ѵегйеп, йавз Йег егзіе веіпе Зропзіоп тіѣ 
Йег иигеВеп Везіірпіаііоп, йег Апйеге веіне Вевйриіаііоп тіі Йег яѵгеііеп Зроп- 
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166а І)еіпйе аЪ иЪгоуие есііііз /огтиіга отпіит зропзіо- 
пит еі | те8\\риІаііопит, ^иа8 /іегі рі&сиіі, іийех арий 
^иеш йе еа ге а^ііиг, Ший зсііісеі ^иігіі ^иод) ргае- 
Іог іпіегйісіо сопріехиз езі, ій езі иіег еогит еит Гип- 
йига еазие аейез рег ій Іетриз чио іпіегйісішп геййііиг, 
пес иі пес сіат пес ргесагіо роззейегг'І. сшп іийех ій ех- 
ріогаиегіі, еі Гогіе зесипйит те іийісаіит зіі, айиегза- 
гіит тіЬі еі зропзіопіз еі гевііриіаііопіз зиттаз чиаз 
сит ео Іесі, сопйетпаі, еі сопиепіепіег те вропзіогт еі 
гезііриіаііопів, циае тесит Гасіае зипі, аЬзоІиіІ; еі Ьос 
атрііиз зі арий айиегзагіит теит ^оззеззіо езі, ^иш із 
ітисіиз Іісііаііопе иісіі, пізі гезіііиаі тіЬі роззеззіо- 
пет, СазсеШапо *) зіиѳ | зесиіогіо іийісіо сопйетпа- 

166* Затѣмъ, когда обѣ тяжущіяся стороны получали отъ 
претора формулы всѣхъ спонсій и рестипуляцій, который 
слѣдовало совершить, судья, разбирающій исковое дѣло, 
изслѣдуетъ, разумѣется, прежде всего то, что опредѣлилъ 
въ интердиктѣ преторъ, а именно, кто изъ тяжущихся вла¬ 
дѣлъ недвижимымъ имуществомъ ::;:и зданіемъ въ теченіе 
того времеви, на которое изданъ интердиктъ—владѣлъ не 
насильственно, не тайно, не прекарнымъ образомъ. Когда 
судья, по изслѣдованіи этого вопроса, рѣшаетъ дѣло въ 
мою пользу, то онъ присуждаетъ противника къ уплатѣ 
мнѣ условленныхъ суммъ спонсій и рестипуляціи и, со¬ 
гласно сему, освобождаетъ меня отъ платежа установлен¬ 
ныхъ суммъ спонсій и рестинуляціи; и кромѣ того против¬ 
никъ присуждается въ .щйісішп ОазсеШапиш или зесиіо- 
гіиш, такъ какъ онъ вслѣдствіе йчісіиз Іісііаііо получилъ 
предметъ во временное владѣніе и таковое теперь не воз- 

§ 166а. ОазсеПіапо.. іийісіо] ср. Ь. 3. § 11.1). (43,17). 

ѳіоп ѵегеіпі^е. Шмидъ (ІпіегйісіепѵегГаЬгеп. р. 296) не соглашается съ этими 
выводами и предлагаетъ слѣдующее возстановленіе текста: ѵеі ві ипиѳ іапіит 
вропвіопе ргоѵосаі аііегит, ипа іпіег еоз ѳропѳіо ѳі ипа іапіит гевііриіаііо ай- 
ѵегаіів еат ПЬ. Студемундъ не рѣшился возстановить конца § 166. 

!) СазсеПіпѳ (Апіиз), ученикъ Волькація (Уоісаііиа), современникъ 
Цицерона, преторъ, квесторъ принадлежалъ къ числу замѣчательнѣйшихъ 
юристовъ своего времени, приверженецъ республиканскихъ идей, вслѣдствіе 
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Іиг ')* 
167 Ег#о 2) іб циі Ггисіиз Іісііаііопе иісіі, зі поп ргоѣаі 

асі ее регііпеге роззеззіопет, зропзіопіз еі гезііриіаііо- 
пізеі ігисіиз Іісііаііопіз зиттэга роепае потіпе зоіиеге 
еі ргаеіегеа роззеззіопет гезіііиеге іиЪеІиг. еі Ьос ат- 
рііиз ігисіиз чиоз тіегеа регсеріі, геіідіі; витта епіт 
ігисіиз Іісііаііопіз поп ргѳііит езі ігисіиит,.зес1 роепае 
потіпе зоіиііиг, яискі чиіз аііепат роззеззіопет рег Ьос 
Іешриз геііпеге еі іасиііаіет ігиѳікіі папсівсі сопаіиз 
вві. 

вращаетъ. 
167 Бели сторона, которая при ігисіиз Іісііаііо предлагала боль¬ 

шую сумму м побѣдила противника, не докажетъ, кто вла¬ 
дѣніе принадлежитъ ей, то она обязана въ видѣ наказанія 
уцлатить суммуспонсіи,рестппуляціи и ігисіиз Іісііаііопіз, 
а кромѣ того возвратить вещь и всѣ плоды, собранные во 
время промежуточнаго владѣнія. Ибо сумма ігисіиз Іісі- 
Іаііопіз не есть цѣна плодовъ, но вносится въ качествѣ 
штрафа, такъ какъ данное лицо хотѣло во время тяжбы 

. удержать владѣніе чужой вещью и получить возможность 
пользоваться ея плодами. 

чего неустрашимо возставалъ противъ произвола Кесаря и тріумвировъ 
О. 2. § 45. В. 1, 2). Ѵаіегінз Махіпшв (6. 2, Г2): А^е СавсеШиа ѵіг зигів сіѵШв 
сіагиз, циат регісиіовѳ соиіитах! ппШив епіт аиі дгаііа аиі аисіогііаіе соп- 
реііі роіегаі, иі де аіідпа еагага гегит, чпав ігіитѵігі дедегапі, іогтиіат сот- 
ропегеі, Ьос апіті зидісіо ппіѵегва еогиш Ьѳпевсіа ехіга отпет огдіпет 1е&шп 
ропепв. Ідет сит тиііа де іетрогіЬив НЬегіпв Іоциегеіпг атісщие пе ід Іасегеі 
топегепі, дпав гев, диае ЬотіпіЬпв атагізѳітае ѵідегепіиг, та&пат віЪі Іісеп- 
ііат ргаеЬеге гевропдіі, вепесіиіет еі огЬііаіеш (К. не хотѣлъ принять долж¬ 
ности Консула). Авторъ различныхъ сочиненій ивъ которыхъ прежде всего 
заслуживаютъ вниманія: ІіЬгі Ъепе дісіопга; ср. 8апіо, Уаітопіапа. р. 266. 
Ашп. Также ЭігЪеп, Ніпіегіаавепе ВсЬгіЯеп. II. р. 445. 

О Все судопроизводство обнимало іпіегдісіо геддио' слѣдующія ча¬ 
сти. I. /гисіт Іісііаііо или съ прибавленіемъ Ігисіиагіае вііриіаііопів (сегіае) или 
безъ такой стипуляціи; II. Совершеніе двухъ спонсій и двухъ рестипуляцій; 
Ш. Предъявленіе иска (сопдісііо) по поводу этихъ стипуляціонныхъ согла¬ 
шеній; IV. Требованіе Касцелліанскаго иска (асііо агЬіігагіа) и V ссылка на 
добавочный интердиктъ, называемый весиіогішп щдісіит или Ігисіиагіит. 

3) Ср. Тушке (V): Отпіпо ѵего Ьос § Оаіпв поп де сопдетпаііопѳ еі 
аЪвоІиііопе а&іі, вед де роега (вропв., гезіір., іт. Ііс. ѳиттагит) еігеі (роввеввіо- 
піз сит ІгисііЬив) гевіііпііопс. 
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168 ІИе аиіет чиі Ггисіиз Іісііаііопе иісіиз еві, ві поп 
ргоЬаггегіІ ай ве регііпеге роввеззіопет, Іапіит вроп- 
віопів еі гевйриЫіопіз вшпташ роепае потіпе йеЬеі. 

169 Айтопепйі Іатеп вишив НЬегшп езве еі цпі ігис- 
іиз ІісіШіопе нісііів егіі, отізза Ггисіиагіа вйриіаііопе, 
вісиі; СазсеШапо зіие весиіогіо іпйіоіо йе ро$$шіопе 
гесірегапйа ехрегііиг, На згтйгіег *) йе й’исіиэ ІісіЫіо- 
пе а^еге. іп ^иат гет ргоргіит іийісішп сопрагаіит 
езі циой арреііаіаг ігасіа&гіит, ^ио потіпе асіогііийі- 
саіит зоіиі заіів ассіріі2). йісііиг аиіет еі Ьос іийісіит 
зесиіогіит, ^иой 8е^шіи^ вропзіопів иісіогіат; вей поп 
ае^ие СазсеШаппт иосаіиг. 

168 Если побѣжденный при ілісіііз Іісііаііо не докажетъ 
своего нрава владѣнія, то онъ долженъ уплатить въ вид I; 
наказанія только суммы спонсіи и рѳстипуляціи. 

] 69 Однако, мы должны напомнить, что побѣжденный на аук - 
ціонѣ плодовъ, можетъ, оставляя въ сторонѣ ітисіиагіа 
зііриіаііо, предъявлять искъ по поводу ітисіиз Іісііа- 
Йо, подобно тому, какъ онъ въ ]пйісіпт СазсеШапит или 
зесиіогіит требуетъ исковымъ путемъ возвращенія владѣ¬ 
нія; для этого случая установленъ даже особый искъ, на¬ 
зываемый зпйісіпш ігисіиагіит, на основаніи котораго 
истецъ получаетъ обезпеченіе, что судебный приговоръ 
будетъ исполненъ 3); и этотъ искъ называется второсте¬ 
пеннымъ, ибо онъ предъявляется послѣ того, какъ выигра¬ 
но дѣло относительно спонсіи, но онъ неправильно называ¬ 
ется Касцелліанскимъ. 

§ 169. Ср. § 166. РоІуЪ. 32, 2. іпДіс. ѳоіиі] ср. § 91. 

*) Блюме: зресіаШег Де. Гефтеръ: зерагаііт еі: Де. Гушке: ііа зітііііег 
(ВіиДіеп. I. р. 332). 

3) Другіе читаютъ: ассіріаі или ассіріеі;. 
3) т. е. отвѣтчикъ, оторый не пользовался йнчппіа агЬіігагіа, обязанъ 

былъ представить особое обезпеченіе, хотя ^иДісішп было зеспіогішп (КасЪ- 
кіа&е). Если онъ этого не дѣлалъ, то, вѣроятно, примѣнялась тіаэіо іп Ьопа. 
Впрочемъ новая реституція § 170 Студемунда (фіі Ггпсіиз ІісіШіошз заііз 
поп Деі;) указываетъ па такое представленіе обезпеченія. 
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170 ') 8е0 чиіа поппиШ іпіегОісіо ге<Шо сеіега 2) ех іп- 
Іегсіісіо іасеге поІеЬапі, аЦие оЬ ісі поп роіегаі гее ех- 
редігі, ргаеіог іп еат гет ргозрехіі еі сопрагаиіі іпіег- 
йісіа ^иаѳ весипбагіа арреПашив, циоіі весипбо Іосо 
геёёипіиг. чиогит игз еі роіевШ каес е$і} иі уил3) сеіега 

170 Но такъ какъ нѣкоторые послѣ изданія интердикта (ех 
ргітагіо) не хотѣли исполнить всѣхъ его предписаній, 4 * б *) 
а вслѣдствіе того дѣло не могло перейти въ ішіісішп, то 
преторъ обратилъ вниманіе на это обстоятельство 8) 
и установилъ интердикты, которые мы называемъ аесип- 
йагіа, такъ какъ они занимаютъ второе мѣсто в). Сила 
и значеніе этихъ вторичныхъ интердиктовъ заключается 

§ 170. Ср. Егопііп. р. 44,4. 

]) Студемундъ исправилъ § 170 и устранилъ всѣ сомнѣнія. Ср. ЦЬЬе- 

ІоЫе, Діе ІпіегДісіе. I. р. 215 вея. 295 веч. II. р. 154 веч. Карреупе ѵап йе Сор- 
реІІОу АЪЪапДІпп&еп гшп гота. Віааів ипД РгіѵаігесЬі. ЫасЬ дета ПоіІапДівсЬеп. 
1885. р. 128. ВсктіДі. сіі. р. 295. ШПе. сіі. р. 59. ВекТсег, Асііопеп. II. р. 54. 
ВгийЗу Вевіігкіа&еп. р. 32. веч* Меізскеійег, Вевііг п ВевііазсЬпіг. р. 433. Мііп- 

<кгШ (йеіівсЬг. Дег 8аѵі$пу-8Ш. гота. АЪіЪеіІ. ВД. 3. р. 221 веч. ВД. 4. р. 61 
вѳч.). ЕДісіит регреіиит. § 247. ваЬ. 4. ВетЪигд, Епіѵгіск1ип8 ипД 
ВеегіЙГ Дев іигівіівсЬеп Вевіігез Дев гот. ВесЬіз. 1883. р. 24. веч. Ьепеі, ЕДісіит 
регреіиит. 1883. ііі. ХЫП. §§ 227—268. о. 356- 399. 

3) сеіега, іД езі, чпае песеззагіа егапі, пі гез аД іиДісвт ѵепіге 
роавеі. 

3) Ср. примѣчаніе Гушке (У) р. 503. п. 5: Сеіегит Ьіпс аррагѳге ѵіДе- 
иг, епт, чиі Ггисіит ІісііапДо сеіега ех іпіегДісіо Іасеге іпсірегеі, а ргаеіоге 
еі, чиі ѵіт {асегеі, чиазі аечиірегаіпт, чиі чиасшічие гаііопе поп Гасегеі, рго 
іпДі&по чиі іпіегіт розвіДегеі, ЬаЬііпт еѳзе. 

4) т. е. сопіитаііа ^пгіз, неповиновеніе законамъ (эдѣсь ех іпіегДісіо 
ргітагіо). 

б) Преторъ вторично апсіогііаіета впата ргіпсіраіііег іпіегропегѳ ДеЬеі. 

6) ІпіегДісіпта весипДагіита (2ѵ7ап#втіііе1) дается тогда, когда стороны 
не исполняютъ приказаній іпіегДісіі ргітаагіі въ ^пДісішп Дпріех. Само собою 
разумѣется, что Гай вдѣсь имѣлъ въ виду главнымъ образомъ ІпіегДісішп піі 
розвіДеііз. Ср. ПЬЪеІоЫе. сіі. I. р. 227: Іп Дег ТЬаі іаі Дав ІпіегДісішп зесипДа- 
гіпта пісЬів АпДегев, аіз Дег Апвѵге§ апв Дета ЬаЬугіпіЬе Дев Дпріех ІпіегДісішп 
Гііг Деп Гаіі, ѵго пісЬі ѣеіДе Раі*іеіеп Ьегеіі зіцД, Деввеп ѵегзсЫпп^епец Р&Д Ьіз 
ги ЕпДе ги ѵегіоідеп. 
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ех іпіегйісіо іюп іасіаі, иеіиі циі иіш поп Гасіаі; аиі 
йгисіиз поп Іісеаіиг аиі ^ш ітисіиз ІісіЫіопів 8ай$ поп 
йеі аиі [ві] вропвіопгв поп іша\, {ех) вропвіопіѣивие 
іисіісіа поп ассіріаі, віие роввійеаі, сит/гисігЬиз гевіііпаі 
адиегвагіо роввеввіопеш, згие поп роззідеаі *), иіт і\И 
роввіДепй пе &сіаіа). іЩие еіві аііав роіиеп* | іпіег- 
дісіо ѵті Р08ВШЕТІ8 иіпсеге, ві сеіега ех іпіегсіісіо | 

/есгззеі, зі поп/есіі9 йшіеп рег іпіегйісіит весшиіагішп 
піп\сііиг 3)_ѵѵ. 11 — 24 __;_ 

ѵѵ.1—21_ 

въ слѣдующемъ: кто не исполняетъ прочихъ предписаній 
интердикта, напримѣръ, не дѣйствуетъ насильственно, или 
не приступаетъ къ аукціону плодовъ, или не представля¬ 
етъ обезпеченія будущаго возвращенія вещи вмѣстѣ съ 
плодами, или не обѣщаетъ штрафной суммы, или не отвѣ¬ 
чаетъ на искъ по поводу спонсіи,—тотъ долженъ возвра¬ 
тить противнику вещь вмѣстѣ съ плодами, разумѣется, 
если онъ владѣетъ, или въ случаѣ невладѣнія вещью —не 
прибѣгать къ насилію относительно владѣльца; итакъ, 
хотя-бы онъ могъ побѣдить благодаря интердикту піі 
роввісіѳіів, еслибы исполнилъ остальныя предписанія ин¬ 
тердикта, однако онъ побѣждается вторичнымъ интер¬ 
диктомъ, если ихъ не исполнилъ. 

!) Здѣсь іпіягсіісіііт эесипйагіит направлено противъ того, кто нѳ 
владѣетъ. 

*) Слѣдовательно, можно изъ этого отрывка эаключить, что преторъ 
давалъ или іпіегй. геаііШогіит (ѳіѵе ровэійѳаі;, ѵезіііиаі айѵегаагіо роваеззіопеш), 
или ргоЬіЬііогшп) (аіѵе поп роззійеаі, ѵіш Ші роаэійепП пе Іасіаі;). 

*) Гугике предлагаетъ въ примѣчаніи слѣдующее пополненіе этого 
отрывка: ааііет Іапііар(ег); п(атп) пшШо сопаНіо епш і(іег)пт а^еге р(оз)ѳе | 
іпіегйісіо иП розаійеПа, ріегіфіе рпіапі, чиіа ай іиаіат розаеазіопет пиііо 
т(ойо) Ьоссе ѳесппйагіит Кпіегйісіит | рг(аеіог) иоіпегіі регііпеге: аей чиат- 
ціѳ Ьапс орініопега | еііата 8аЬіпиа еі Саѳзіце ѳеспіі Ліегіпі, гесіе (?) 
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171.. О ресипіагіа роепа хпоіо іигібшгапйі геіі^іопе соег\- 

сепАат ет: еациѳ ргаеіог ^ио^ие (іиеіиг) 2). ійео ех 
рагіе еіш, сит дио адііиг, айиегзиз інфііапіез ех диі- 
ЪизАат | саизіз йиріі асііо сопбіііиііиг, иеіиі 8І іийісаіі 
аиі (іерепзі аиі сіатпі іпіигіае аиі Іе^аіогит рег Йатпа- 

ііопет 3) геіісіошт потіпе адііиг; ех ^иіЬи8(1ат саизів 
зропвіопеш Гасеге регтШиг, иеіиі сіе ресипіа сегіа сге- 
сМа еі ресипіа сопеіііиіа 4); вед сегіае циійет сгедііае 
ресипіае іегііае рагЙ8, сопзіііиіае иего ресипіае рагііз 
(Нтісііае. 

171 .. [уже древнее право полагало необходимымъ обуздывать 
легкомысленное вчинаніе исковъ], то денежнымъ штра¬ 
фомъ, то святостью клятвы; за этимъ также наблюдаетъ 
преторъ. Поэтому въ нѣкоторыхъ случаяхъ, противъ отри¬ 
цающихъ свою вину отвѣтчиковъ, вчивается искъ о двой¬ 
номъ вознагражденіи, какъ напримѣръ, при асИо ,)п<НсаИ, 
йерѳпзі, йатпі іідіігі&е и при отказахъ рег йаптаііопет. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ разрѣшается совершать спонсію, 
напримѣръ, по поводу опредѣленной заемной денежной 
суммы, или въ случаѣ подтвержденія долга, [которое долж¬ 

никъ давалъ кредитору въ формѣ словеснаго или письмен¬ 
наго обѣщанія] именно, сумма спонсіи (т. ѳ. пеня) рав¬ 

нялась при сгѳсШа ресипіа одной трети, при ресипіа соп- 
вШиѣа половинѣ (50$) спорной (долговой) суммы. 

§ 171, Ср. рг. § 1. 1. бе роепа іет. Ші$. (4, 16); впрга §§ 9. 18. Сіе. рго Ковс. 

Сот. 4.5. йеоШс. 3, 16 рг. Ьех Кпѣг. с. 21. Ь. 18. § 2. Л. <3е рес. сопві;. (13, 5).— 

Ьех Ш. тппіе. у. 40 . . . 45. 

») Рг.1.4,16 указываетъ на слѣдующую эиевдацію начала § 171. „Кипе 
айтопепйі яитив, пе Гасііе Ъотіпев ай Шіеапйит ргосейегепі, іат апіщио іпге 
ріаспівве, іетегИаіего 1Ш§апйі уагіів іпсоттойів, тойо“. Студежундъ не рѣ¬ 

шился возстановить начала этого мѣста, дѣлая замѣчаніе: іп ргохітів агв 
певсіѳпйі ехегсеп(3а езі. 

*) Веіктапп-Ноііюед. сіі. II. р. 533. 

3) См. мой словарь къ ист. р. пр. стр. 125. 

А) Юридическое назначеніе т. н. сопвШиСпт было служить доказа¬ 

тельствомъ; оно не основывало новаго обязательства, не отмѣняло прежняго 
и потому оставлялось бевъ послѣдствій, если подтверждаемое обязательство 
оказывалось недѣйствительнымъ. СопвіПаІит было обязательно для должника; 

кредиторъ же имѣлъ выборъ между искомъ по первоначальному обязател- 
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172 (}шхІ8І пецае вропзіопіз пецие йиріі асііопіз регі- 

сиіиш еі сит ^ио а^ііиг, г'птп^аіпг *), ас пѳ зіаііт 
^иі(^ет аЬ іпіііо ріигів циат зітріі зіі асііо, регтііііі 
ргаеіог іивіигапйит 3) ехі§еге поп саіитпіаѳ саива 
8е 8) іпйііав іге: ^иатѵІ8 *) Ьегейез иеі циі Ъегейшп 
Іосо ЛаЬепІиг, аіііз диоцие роепіз 5) оЫі^аІі {поп) зипі, 

Нет йетіпів рирііііздие ехітііиг регісиЫт 6) зропвіо- 

піз, іиЬеІ Іатеп ѳоз іигъге. 

173 Зіаііт аиіет аЬ іпіііо ріигів циат вітріі асііо еаі 
иеіиі йігіі тапіГевІі ^иа(^^ир1і, пес тапі&зіі йиріі, соп- 

172 Поэтому, если отвѣтчикъ не подвергается опасности 
споысіи,ни двойному штрафу и если съ самаго начала искъ 
направленъ на простое вознагражденіе, то преторъ дозво¬ 
ляетъ истцу требовать отъ отвѣтчика клятвеннаго утвер¬ 
жденія, что по доброй вѣрѣ онъ отрицаетъ предъявлен¬ 
ный искъ. Ботъ почему преторъ приказываетъ наслѣдни¬ 
камъ и лицамъ, занимающимъ мѣсто наслѣдниковъ, не под¬ 
верженнымъ другимъ наказаніямъ, принести присягу; то¬ 
же самое приказываетъ преторъ сдѣлать женщинамъ л ма¬ 
лолѣтнимъ, которые не подвергаются платежу штрафной 
суммы. 

173 Есть иски, которые съ самаго начала больше простого 
вознагражденія; такъ напримѣръ, въ случаяхъ явнаго во¬ 
ровства полагается четверной денежный штрафъ; при не¬ 
явной кражѣ, штрафъ двойной, при йігішп сопсѳріпт 

§ 172. Ср. Ь. 4. § 4. Б. Гаш. егс. (10, 2). § 1.1. сіі. Ѵаіег. РгоЪ. 5. 

§ 173. Ср. § 1.1. ей. торга 3,189—191. 

ству и асііо респпіа сопаііітііа. Ср. Вгипв, дав сопвШиішп деЪііі въ его 
Кіеіпѳ 8сЪгіЛеп. Вд. I. стр. 221. Ср. также Веіктапп-Ноііюед. сіі. II. р. 318. 

2Тг. 66. Юстиніанъ отмѣнилъ штрафъ въ размѣрѣ 50% всей должной суммы 
и довволилъ примѣненіе сопвіііпіі при всѣхъ обявательствахъ (Ь. 2. С. 4,18). 

*) Ар. 8іші.: сопщп^айпг. 

*) Аро^гарЬпт Зіпдѳтипсііі: Зигіз Іигапдит. 

*) Ар. 8і.: сапѳае. 

4) Ляхманъ и Гушке читаютъ: цпіа. 

ь) Другіе читаютъ или: йиріі поп атрііпв, или пшпцпат роепів, или 
]иге сіѵііі поп атарііпа или пшпцпат іп дпріпт. Мы приняли редакцію Гушке. 

6) Крюгеръ и Студемундъ защищаютъ: Гетіпае рпріШцпе ехітапіпг 
рѳгіспіо рропвіопіа. 
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серіі е4 оЫай ігіріі. пат ех Ыз саивів еі аіііз чиіЬивйат, 

зіие ^иІ8 пе^еі 8іие Гаіеаіиг, ріигіз ^иат еітріі езі 
асйо. 

174 Асіогіз ^ио^ие саіитпіа соегсеіиг то<1о саіитпіае 
Ыісіо, тосіо сопігагіо, тосіо іигеіигапсіо, тосіо гезііри- 
ІаЙопе. 

175 Еі ^иі(1ет саіитпіае іисіісіига адиегвиз отпев асйо- 

пе8 Іосит ЬаЬеІ, еі езі (Іесітае рагйв тег; іапіит *) асі- 
ііегзиз адзйриЫогет іегйае рагйв еві *). 

и оЫаіит—штрафъ тройной. Въ этихъ и подобныхъ слу¬ 
чаяхъ, отрицаетъ ли отвѣтчикъ, или признается, искъ пре¬ 
восходитъ простое вознагражденіе. 

174 Недобросовѣстность злоумышленная истца обуздыва¬ 
ется или искомъ о клеветѣ, или встрѣчнымъ искомъ, или 
клятвою, или рестипуляціей. 

175 Тяжба о несправедливомъ обвиненіи имѣетъ мѣсто про¬ 
тивъ всѣхъ исковъ, причемъ штрафная сумма равнялась 
для отвѣтчика десятой части спорнаго предмета; только 
адстипуляторъ отвѣтствуетъ въ размѣрѣ третьей части. 

§174. Ср. §1.1. сіі 
§ 175. Ср. Сіе. рго Сіп.59,163. Оеіі. 14, 2. СопвпП:. 6,13.—Иоѵ. 112. с. 2 рг. 

]) Отудемундъ: ргаеіег чиаш чпод. 

з) Ср. примѣчаніе Гушке: Міга Ьіс йіѳегерапііа езѣ іпіег Уаі (Соіі. Ѵсг. 

ар. 84псІ.), ех чпо айпегвпв айзегіогет іегііае іп едд. ѵепіѣ, еі ОовсЬепі ВсЬей. 

ех чпіЪпѳ апіеа едѳЬаІиг: адиегзиз іпіеічНсіа апіет чпагіае рагііз [е], доЫптчив 
іп Шо адвегіоге, чпет Ѵзѣ Ьаѣеі; ІіМегіа аеграііісіів тіппііввітіз іп Яле ѵегвпв 
зегірііз, шахітапт тоѵеі, чиой айзегіог вітрІісНсг ІібегМв ѵіпдех (Зісііпг, чпет 
іпв сіѵііѳ аііаз поп опегаі; еі деіеітеі; вей іпѵаѣ (4,18). <3під ег§о еѳѣ? Віапйпт 
Чпідет іп пдіѵегвпт іп апсіюгіШе Ѵві, пес іатеп еііат іп Ьос ѵегЬо асчпіев- 

сепдпт, вед аіѵе ех соггесііопе зіѵе ех гесПоге іапіпт ІесПопе зсгіЬеп- 

дпт, иі штс Гесі, адэіір(и1а)і;огет, чпет пппт еі воіпт. чпі аКепае геі 
аЬ іпШо воіа ѵоІппШе зиа еі іи вѣгіеіі іпгіз пе&оііо асіогещ та^із чпат 
сгедііюгет весппдагіит вѳ іттівееі;, спіпзчпе іетегіШет еііат аііа гаііопо 
іпв сіѵііс іпві^пМег соегсеі; (3, 215 216). ве іттівсиіі;, тігпт Гогеі, ві іпв сіѵііе 
саіитпіае сопѵісіит поп дигіив чпат ееіѳгов ігасіаяэеі;. Итакъ до Студемунда 
читали адѵегвпэ іпіегйісіа апіет чпагіае рагіів. Студемундъ установилъ новую 
редакцію: адѵегяив адяегіогет іегііае рагіів еві, которую главнымъ образомъ 
защищаетъ Гутшмитъ: йигсЬдіезе пене Ьезагі \ѵег(3еп ѵгігѵоп дет ГазвіаИ^е- 

теіп апдецоттецеп Ро&та егіозі, давв Ьеі деп Іпіегдісіеп дав^пдіеіпт саіищ* 
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176 ІлЬегшп еві аиіет еі сиш цио а^ііиг, аиі саіит- 

піае іасіісіит орропеге аиі іизіигашіит ехі^еге, поп са- 

Іптпіае саиза а^еге. 

177 Сопігагіит аиіет іийісіит ех сегііз саизіз сопзіііиі- 
іит *), | иеіиі зі іпіигіагиш а§аІиг, еі ві сит тиііеге 
ео потіпе а^аіиг, диод сіісаіиг а) иепігіз потіпе іп роз- 
ѳеввіопет тізза (Зоіо таіо ад аііит роззеввіопет Ігапв- 

Іиііззе, еі 8І диіз ео потіпе а?аІ, ^ио<1 йісаі зе а ргае- 

Іоге іп роззеззіопет тіззит аЬ аііо ^ио а<1тіззит поп 
е88е. вей аЛиегвиз іпіигіагиш циідет асііопез 3) десітае 

176 Однако отвѣтчикъ воленъ противопоставить истцу искъ 
ложнаго обвиненія, или потребовать отъ него клятвы въ 
томъ, что жалуется не недобросовѣстно. 

177 Встрѣчный искъ устанавливается въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаяхъ, напримѣръ, тогда, когда предъявляется искъ объ 
обидахъ, или вчинается искъ противъ женщины, которая, 
получивъ вводъ во владѣніе въ пользу имѣющаго родиться 
ребенка, посредствомъ обмана перенесла владѣніе на дру¬ 
гого, или тогда, когда кто начинаетъ тяжбу на томъ осно¬ 
ваніи, что онъ, истецъ, введенный во владѣніе преторомъ, 
не допущенъ къ нему кѣмъ-либо другимъ. Штрафъ 
устанавливается по поводу обидъ въ размѣрѣ десятой 

§ 176. Бр. § 179. Ь. 44. § 4. Б. Гаш. егс. (10, 2). Рапі. 2, 1. § 2. іѣщие поі. Ь. 

34. § 4. Ь. 37. Б. Не іигеі. (12, 2). Ь. Л. § 1. Б. гег. атоі. (25, 2). Ь. 5. 

§ 14. Б. Не ор. п. шші. (39, 1). Ь. 7 рг. Б. Не Натпо іпГ. (39, 2). Ь 9. С. 

Не геѣ. сгеН. (4,1). Сіе. рго Воне. Сот. 1 Йп. 

§ 177. ві іпіиг.] ср. Раи]. 5, 4. § 11. Ь. 43. Б. Не іпіиг. (47,10). еі сит тиііеге] 

с?. ОД. Б. ві ѵепіг. пот. тиі. (25, 5). чиоН Пісаі ае а рг.] ср. ОД. Б. пе ѵві 
Йаі еі, 9. іп роаа. (43, 4). 

піае аиГ еіп Ѵіегіеі Неа ЗІгеизе&епаіапПѳа ^егісЬіе! \ѵаг ипН Напп \ѵегНеп \ѵіг 
зеѵгаѣг, Нааа §е§еп Неп аНвегІюг іт Гаііе Нег саіитпіа еіпе зігеп^еге ЗігаГе ап* 

зеПгоЫ; ѵѵаг. Ср. также иЬЪеЬЫе. сіі. II. р. 212 эеч. Гушке наконецъ предлага¬ 

етъ иную редакцію, которая вошла въ составъ нашего ивданія. 

і) Студемундъ писалъ прежде: сопэОДиіит еѳѣ, но Гушке справедливо 
замѣчаетъ: Иес всгіѣі роіеѳі сопѳОДпОДт еэі, спт Саша Не ейісіо ргаеіогіа 
ейат регреіио аетрег Геге (еі гесіе) Іоциаііиг ргаезепіі іетроге, Гогіааае ѵего 
рго зраПо аННепНит еН(ісіо). 

3) Бэкингы НісеОДг. 
3) Сшудемундъ читаетъ: асгіопега. Гушке: асііопеа въ виду Рапі. 5, 4, 

б-—8» 
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рагііз (Ыиг, а<1иѳгзиз иего Диаз ізіаз ^иіпіае. 

178 Зеиегіог аиіет соегсійо езі рег сопігагіит ішіісішп 
патсаіитпіае іисіісіо (іесігаае рагііз пето Датпаіиг піві 
^ш іпіеііе^іі поп гесіе зе а^еге, зе(і иехапсіі асіиегза- 

гіі §га(іа асііопет іпвШиіІ, ро^Ш8^иееx іиШсіз еггогеиеі 
іпщиіЫе иісіогіат зрегаі ^иаш ех саиза иегіШіз; са- 

Іитпіа епіт іп аДГесіи еві, зісиі Гигй сгітеп. сопігагіо 
иего іидісіо отпі тойо Датпаіиг асіог, зі саизат поп 
іепиегіі, Нсеі аіі^ма оріпіопе х) іпДисіиз сгеДіДегіІ зе 
гесіе а^еге. 

179 ѴЦие аиіет ех ^иіЬи8 саизіз сопігагіо іийісіо а^г 
роіезі1 2 3), ейат саіитпіае іиДісіит Іосит ЬаЬей зеД аі- 

части спорной суммы, въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, въ 
размѣрѣ пятой части. 

178 При встрѣчномъ искѣ наказаніе является болѣе стро¬ 
гимъ; по иску о клеветѣ въ размѣрѣ десятой части 
спорной суммы присуждается только тотъ, кто сознаетъ, 
что ведетъ дѣло неосновательно и что онъ предъявилъ 
искъ съ цѣлью преслѣдовать и тревожить противника, 
надѣясь выиграть дѣло не вслѣдствіе своей правоты, а бла¬ 
годаря ошибкѣ или несправедливости судьи, такъ какъ 
ложное предъявленіе иска, равно и кража предполагаютъ 
умышленность. Въ обратномъ искѣ всегда присуждается 
истецъ, проигравшій дѣло, хотя-бы онъ, придерживаясь ка¬ 
кого-нибудь мнѣнія, былъ увѣренъ, что добросовѣстно вчи¬ 
няетъ искъ. 

179 Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ можно предъявлять встрѣчный 
искъ, имѣетъ также мѣсто искъ несправедливо заявленнаго 

§ 178. Ср. Ь. 1. §§ 1. 3. 4. Б. ай 8С. Тигр. (48,16). Ь. 3. С. Де саіишп. (9, 46). 

Гигіі] ср. 3,197. 

§179. Ср. § 176. 

1) Гешенъ: аііа оріпіопе. Эту фраву мы также встрѣчаемъ у Удьпіана 
(Ь. 18 рг. Б. 12, 1). Моммзенъ и Поленааръ читаютъ: /аіза оріпіопе. Ср. пере¬ 

водъ Пост'а: еѵеп ІЬои^Ь Ье Ъай §гоипДя Гог Ьеііеѵіп^ іп ЬЪе ^оиДпеаа оі Ьіа 

саиае. 

3) Другіе читаютъ: а§еге роіеаг. 
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іегиіго іапіит іисіісіо а^еге реппШііиг. 40а гаііопе еі 
іовіигапсіит де саіишпіа ехасішп йіегіі, ^иетас^тодит 
саішгшіае іидісіит пол (Іаіиг, ііа еІ сопігагіит поп дагі 
ДеЬеі. 

180 Кевйриіайоиіз 411 (^ие роепа ех сегйв сапвів йегі 
воіѳі; еі ^иета<^то(1пт сопігагіо іидісіо отпіпкміо соп- 

детпаіиг асіог, ві саиват поп Іепиегіі, пес ^пігііиг ап 
ѳсіегіі поп гесіе ве а^еге, ііа ейат гезііриіаііопіз рое¬ 

па отттодо сіатпаіиг асіог, ві иіпсеге поп роіиѳгіі. 

181 (}иі аиіет гевйриіайопіз роепат райіиг '). еі печпе 
саіитпіае іидісіит орропііиг, педае іигіеіигапді геіі^іо 
іпіип^ііиг; пат сопігагішп іидісіит гп Ыв сапвів Іосит 
поп ЬаЬеге раіат езі а). 

требованія; во позволяется вести дѣло посредствомъ толь¬ 
ко одного изъ этихъ исковъ. На этомъ основаніи, если 
потребуютъ клятвы въ томъ, что жалуется не ложно, то 
вслѣдствіе того съ одной стороны не дается иска ложнаго 
обвиненія, съ другой не долженъ быть данъ встрѣчный 
искъ. 

180 Въ извѣстныхъ случаяхъ устанавливается и штрафъ 
рестипуляціи; подобно тому какъ при встрѣчномъ искѣ 
истецъ, проигрывающій дѣло во всякомъ случаѣ осуждает¬ 
ся и не спрашивается, зналъ ли онъ, что несправедливо 
велъ споръ, точно также истецъ всегда присуждается къ 
уплатѣ штрафа рестипуляціи, если не выигрываетъ дѣла. 

181 Противъ того, кто терпитъ наказаніе рѳотинуляціи, не 
дается иска ложнаго обвиненія; равнымъ образомъ не при¬ 
водятъ его къ присягѣ; очевидно, что въ этихъ случаяхъ 
нѣтъ мѣста для встрѣчнаго иска. 

§ 180. Ср. §§ 13.171. 

§181. Ср. §§ 171.172.163. 

!) Гефтеръ предлагалъ слѣдующую редакцію: запе ві аЬ асіоге еа 
гезііриіаііопіз роепа реШпг. Мы приняли новое чтеніе Студемунда* 

2) Ср. ЦЬЬеІоМе, сіі. I. р. 329. 
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182 (}иіЬи8<1ат іийісііз Даіппаіі і^потіпіозі йипі, иеіиі 
Лігіі, иі Ьопогшп гаріогит, іпіигіагипг, Нет рго зосіо, 
Мисіае, іиіеіае, тапДаіі, Дерозііі. вей йигіі аиі иі (6о- 

погит) гаріогит аиі іпіигіагит поп воіит Датпаіі по- 

іапіиг і^потіпіа, зесі еііат расіі, иі іп еДісіо ргаеіогіз 
зсгіріиш езЦ еі гесіе: ріигішит епіт іпіегезі, иігига ех 
(Іеіісіо аіциіз ап ех сопігасіи ДеЬііог зіі. пес іатеп иііа 
рагіе | еДісІі і(і ірзит пошіпаііш ехргітііиг, иі аІЦиіз 
і^потіпіозиз зіі, зесі ^иі ргоЫЬе^г еі рго аііо $овШаге 

аиі со^пг(1огет Даге ргосигаіогетие ЬаЬеге, ііега (рго-) 

сигаіо|гіо аиі со§пііогіо потіпе іиДісіо іпіегиепіге, щпо- 

тіпіозиз еззе йісііиг *). 

182 Осужденные по нѣкоторымъ искамъ подвергаются без¬ 
честію; напримѣръ, осужденные по иску о воровствѣ, по 
иску объ имуществѣ отнятомъ насиліемъ, по иску объ 
обидахъ, затѣмъ по иску о товариществѣ, о фидуціи; объ 
опекѣ, о порученіи, о поклажѣ; но за воровство, или за 
насильственное отнятіе имущества, или за обиды подвер¬ 
гаются безчестію не только осужденные, но и тѣ, которые 
по поводу упомянутыхъ преступленій условились относи¬ 
тельно вознагражденія; такъ значится въ эдиктѣ претора 
и правильно, ибо большая разница, является ли кто от¬ 
вѣтчикомъ по преступленію, или по договору. Ни въ ка¬ 
кой части эдикта, трактующаго объ этомъ, прямо не пред¬ 
писано, чтобы кто-нб. сдѣлался безчестнымъ, но тотъ, 

кто препятствуетъ предъявлять искъ отъ имени другого, 
назначать представителя въ процессѣ (когнитора), имѣть 
замѣстителя (прокуратора), или отъ имени когнитора или 
прокуратора вести дѣло, признается безчестнымъ. 

§ 182. Ср. § 2.1. де роепа іет. (4, 16) сшп ЗсЬгадего. Ь. 1. Т>. де Ьіа ч. по*, 

іп?. (3, 2). аирга § 60. Пет Гг. Ѵаі. § 322 аеч- Шр. ?г§т. тіп. 1. 

*) Ср. примѣчаніе Гушке (У): Нос і$Н;иг Саша дісіі, іпіег іпсоттода 
іііа, чпае ргаеіог іиеіиг (§ 171), і$пошіпіат датпаіі ѵеі дересіі ех чпіЪиадат 
сапѳіа ргоргіе поп еззе (чиат Іе^Шташ роепат ргаеіог ігго^аге поп роѣеяѣ. с?. 

АидиаНп. де сіѵ, Беі. 21,11), аед еа, чпае ех едісіо ге?ег1, чпіЬиа поШі іатеп 
і&потіпіоаі дісапіпг. Гутшмитъ не соглашается съ выводами и поправками 
Гушке и замѣчаетъ: Апа деп тгепі^еп депШсЬепВпсЬаіаЬеп деаСод. Уег. іа? ппг 
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183 Іп зишша всіешіит езі еит ^иі сит аіщио сопзізіе- 
ге ие1іІ,(т іизиосаге) орог[1:еге еі еит ^иі иосаіив е$1, 8І 
поп иепегіі, роепат ех е|с!ісІо ргаеіогіз сотгаіііеге. ^иав- 
Йат іатеп регзопаз зіпе | регттзи ргаеіогіз іп іиз иосаге 
поп Ііееі, иеіиі рагепіев ра|1гопоз раігопаз, ііет ИЬегоз 
еі рагепіез раігопі раігопаеие; еі іп еит ^иі асіиегзиз 
еа е^егіЦ роепа сопзіііиііиг ■). 

184 Сит аиіет іп іиз иосаіиз Гиегіі асіиегзагіиз, пе^ие 
ео 2) йіе йпігі роіиегіі пе^оііит, иасіітопіит еі іасіеп- 

183 Слѣдуетъ, въ концѣ концовъ, знать, что тотъ, кто предъ¬ 
являетъ искъ, долженъ призвать отвѣтчика въ судъ, а если 
тотъ не повиновался такому призыву, то истецъ въ пра¬ 
вѣ въ силу эдикта претора подвергнуть отвѣтчика нака¬ 
занію. Однако, нѣкоторыхъ лицъ, безъ особаго разрѣше¬ 
нія претора, нельзя призвать къ суду, напр., родителей, 
патроновъ, патронокъ дѣтей и родителей патрона и па¬ 
тронки; постудившій вопреки сему подвергается нака¬ 
занію. 

184 Когда отвѣтчикъ вызванъ въ судъ, и начатое разбира¬ 
тельство дѣла передъ магистратомъ не можетъ быть 
окончено въ этотъ же день, то онъ долженъ представить 

§ 183. Ср. Ь. XII іаЬЪ. іпіі. (ЗсЪбЛ. р. 115.) впрга § 46 іЬщ. сіі. Ь. 6. Ь. 10. § 3 

Ь. 13. Б. де іи іив ѵос. (2, 4). Ь. 2. 3. С. вод. (2, 2). 

§184. Ср. 3,224. 

діев 2и огвеЪеп, дава Салив Ьіег тіі&еіЪеіІі Ъаі, пиг дег теегдс іп&ип, дег вио 
пісЪі аііепо потіпе датпаіив ев*. Біе Ьііске аЪеі іт С. V. Ьаі пісЬі Ёапт 
ёепи& ит АИев дав ги Іаввеп, тгав НивсКке ги ег^апгеп Гйг &иі йпдеі. Однако 
новое чтеніе Студвжунда нодтверждаетъ прежную редакцію Гушке. 

*) До Отудемуида принята была почти всѣми издателями редакція Геф- 

тера: іп ватта вс. еві, еит, ^иі іп лив аііциет ѵосаге ѵиіі, еѣ сит ео а^еге еі 
еиш, ^иі ѵосаіив еві, паіигаіі гаііопе ас Іе^е ливіат регяопат ЬаЪеге деЬеге 
(^иаге еііат віпе регтівви ргаеіогів пес НЬегів сит рагепііЪиз сопвіііиеіиг асііо 
пес раігопо еі ІіЬегіо, ві поп ітреігаЬііиг ѵепіа едісіі еі іп еит, циі адѵегвив еа- 

е^егіі роепа ресипіагіа віаіиііиг. Въ составъ нашего изданія вошло новое 
чтеніе Студемунда, которое и Гушке принялъ. 

*) Прежде читали: пі ео діе Ііпіѵегіі или пі ео діе Йпііит іиегіі. 

Ияст. Гая. 33 
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йит езі, ій езі иі ргопгіііаі зе сегіо йіе зіеіі *). 
185 Ріипі тіет иайітопіа ^иіЬизйат ех саизіз рига, ій 

поручительство, т. е. онъ долженъ обѣщать, что явится 
своевременно къ суду 2). 

185 Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ѵайітопіа бываютъ чистыми, 

§ 185. Ср. КиЬг. Б. циі вайей. со^апіпг ѵеі іигаіо рготійапі, ѵеі виае рготів- 

8ІОПІ соттіМапІиг (2, 8). Ь. ВиЪг. с. 21 йп. Согпеі. №р. АШс. 9. 

*) ВеОтапп-НоІкоед. сіі. И. р. 387. і. Яг. 117. ШЪеШДе, сі*. И. р. 119. 

9) Бъ формулярной системѣ процессъ начинался съ ѵосаіго іп уде, съ 
приэыва къ магистрату истцемъ отвѣтчика формулою; іп ^в ѵепі, іп Зив і;е 
уосо, обязательнаго для послѣдняго 8а исключеніемъ тяжкой болѣзни и пре¬ 

клонныхъ дѣтъ. Прежнія подробныя правила о приводѣ замѣнены были по¬ 

ручительствомъ (вропвіопев—ѵіпйех) и даже преторъ собственною властью 
могъ принудить отвѣтчика къ явкѣ на судъ подъ страхомъ, въ случаѣ неис¬ 

полненія его распоряженія, наложенія секвестра (тіавіо іп ровзеавіопет) на 
имущество. Большею же частью тяжущіеся прибѣгали къ ѵасіітопітп т. е. 

стороны обязывались въ торжественной формулѣ явиться на судъ въ назна¬ 

ченный день, подъ онасеніемъ въ случаѣ неявки быть оштрафованными. 

Такая стипудяція называется — ѵабагі, составленіе = ѵадітопіит сопсіреге, 

сопвіііиеге, обѣщаніе = ѵадітопіат рготШеге, йіЕГегге, исполненіе = вівіеге, 
оЬіге, неисполненіе = бевегеге, поручители = ѵасіев (виЪтаЯеа). Ежели"въ 
опредѣленный день отвѣтчикъ явился, а дѣло не рѣшалось, тогда уже пре¬ 

торъ обязывалъ отвѣтчика явиться въ другой назначенный день, опредѣляя 
точнѣе ѵайітопішп. Бъ исключительныхъ случаяхъ та&івігаіив прибѣгалъ 
къ присягѣ (З'игаіа ргошіввіо) или требовалъ представленія поручителей (ва- 

іів<Ыіо). Ѵадігаопіит, назначенное преторомъ, обнимало опредѣленную сум¬ 

му денегъ. Когда обѣ тяжущіяся стороны являлись въ судъ, тогда истецъ 
объявлялъ предметъ своего иска (асііопет ейеге), ссылаясь при томъ на рае* 

личные документы (е<Шіо іпвігшпепііогцт), ивъ которыхъ онъ выводилъ свои 
права. Отвѣтчикъ же обязанъ былъ давать объясненія на вопросы, предло¬ 

женные истцемъ (іпіеггоёаііопев іп Зпге іасіепйае). а) Признаніе отвѣтчикомъ 
иска устраняло всякое дальнѣйшее производство дѣла (сопГеввпв іп Зиге рго 
Зидісаіо еві). Если требованіе истца касается іпсегіа ресипіа, тогда пригла¬ 

шается для оцѣнки (аевіішаііо) спорнаго предмета т. н. агЪКег. Ъ) Въ случаѣ 
неудовлетворительности исковой формулы, преторъ тотчасъ отвергалъ предъ¬ 

явленный искъ (асііо депе§аіиг — асИо поп йаіиг). с) Тяжущіеся въ правѣ 
были спорныя обстоятельства рѣшать присягою (ЗивЗигапсішп йеіаішп) одного 
изъ нихъ, и это отстраняло рѣшеніе судьи (Зпйісішп). 6) Если вопросъ 
о спорномъ правѣ не разрѣшался мирнымъ путемъ, тогда истецъ требовалъ 
отъ претора составленія формулы: асНопет (Гогтпіат) еі ішііешт (Зисіісет) ров- 

ІиІаЬаІ. Отвѣтчикъ могъ просить о включеніи въ преторскую формулу воз¬ 

раженій, которыя помѣщались въ концѣ ея съ повелѣніемъ судьѣ не обви¬ 

нять, если возраженіе окажется основательнымъ. По выслушаніи сторонъ, 

на основаніи исковыхъ требованій и возраженій отвѣтчика, преторъ соста¬ 

влялъ формулу, содержавшую означеніе избраннаго при свидѣтеляхъ судьи. 
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езі віпе заЦзйаііопе, ^иіЬ^^8<1ат сиш заіізйаііопе, | 
^иіЬи8(1ашіи^еш^ап(1о, ^иіЬи8(1ашгесире^а^о^іЬи8!) зир- 
розіііз, іа е8І пі ^иі поп віеіѳгіі, І8 ргоііпив а гесире- 
гаіогіЬиз іп 8итшаш иасіітопіі сопйетпеіиг; еа^ие 8Іп- 
§и1а аиі^епіег ргаеіогіз ейісіо зі^пійсапіиг*). 

186 Еі вщиійет іийісаіі йерепзіие а^еіиг, Іапіі йі иайі- 
топіит, ^иап^і еа гез егіЦ зі иего ех сеіегіз саизіз, 
дпапіі асіог іагаиегіі поп саіитпіае саиза розіиіаге 8ІЬі 
иайітопіит рготіЦі. пес Іатеп (ріиггз срмть рагіів йі- 
тгйгае, пес) 3) рІигіЬиз циаш зезіегііит с тіІіЬиз ЙІ 

т. е. безъ поручительства, въ другихъ случаяхъ съ поручи¬ 
тельствомъ; въ иныхъ ѵаДітошшп осуществляется въ фор¬ 
мѣ присяги; въ нѣкоторыхъ же съ назначеніемъ рекупера¬ 
торовъ 3), т. е. тотъ, кто своевременно не явится къ суду, 
долженъ быть тотчасъ присужденъ рекуператорами къ 
уплатѣ денежной пени; всѣ эти отдѣльные виды ѵайітопіа 
обстоятельно изложены въ эдиктѣ претора. 

186 Въ искѣ объ исполненіи судебнаго рѣшенія -или при 
асііо йерепзі, (которая служила поручителю для взысканія 
съ неисправнаго должника уплаченныхъ за него денегъ) 
обезпеченіе представлялось въ размѣрѣ всей суммы воз¬ 

можнаго взысканія; въ прочихъ случаяхъ обезпеченіе дается 
на такую сумму денегъ, на какую поклянется истецъ, что 
онъ не съ цѣлью предъявленія несправедливаго процесса 
требуетъ представленія обезпеченія. Однако обезпеченіе 
представляется въ размѣрѣ не больше половины стоимо¬ 
сти спорнаго дѣла и не больше какъ на сто тысячъ сестер - 

§ 186. Ср. Ь. 4. § 5. Б. бі с|о.І8 саиі. (2, 11). Ь. 3. § 4. Б. бе ео, р. чпѳш Г. (2,10). 
Ь. 115 рг. Б. бе ѵегЪ. оЫ. (45,1). 

!) Вмѣстѣ съ другими атрибутами формулярнаго судопроизводства 
городской преторъ эаимствовалъ институтъ рекуператоровъ, которые начали 
дѣйствовать въ его юрисдикціи!}.рядомъ съ старыми^судьями Оибісея) и по¬ 
средниками (агЪіігі). Ср. Нагітапп, гбш. ОегісЪівѵегГаввшіз* Р* 253. 

а) Ср. ЦЪЪеІоМе. сіі. II. р.?105. Кеііег, бег гбт.'СіѵіІргос. и біе Асііопеп. 
§ 47. Ки(Іог#і біе РгосеввегоЯнип^ пасѣ бет Ебісі (2еіівсЪг. Г. КесЬів^ев. IV. 
р. 1—122). Веіктапп-Ноііѵзед. сіі. II. р. 196. 

3) Эти слова вставилъ Тушке. 

33* 
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иасіітопішп. іі^ие бі сепіит тіііит гее егіЬ, пес іисіі- 
саіі йерепБіпе а^еіиг, поп ріив чиат Безіегііит ^иіп- 
циа^іпіа тііішп йі иасіііпопіит. 

187 (}маз аиіет регзопаз Біпе регшівзи ргаеіогіз іприпе 
іп іив иосаге поп роззишиз, еазсіет пес иайітопіо іпиі- 
(аз оЫі§аг<? поЪіб ') роззитиз, ргаеіе^иат бі ргаеіог 
айііиз регтіМаІ. 

цій. Итакъ, если спорный предметъ будетъ стоить 100,000 
и если ве будутъ примѣняться иски о вещи однажды 
присужденной или о взысканіи поручителемъ уплаченныхъ 
за должника денегъ, то обезпеченіе дается не болѣе какъ 
на пятьдесятъ тысячъ. 

187 Тѣхъ лицъ, которыхъ мы безнаказанно безъ позволенія 
претора не можемъ призвать въ судъ, мы и не можемъ 
принудить дать обезпеченіе помимо ихъ желанія, развѣ 
если преторъ разрѣшилъ намъ это. 

§ 187. Ср, § 188. Ь. 1... 3. Б. іп іп8 ѵоеаіі (2,6). Ь. 2. § 2. Б. ^ш еагіай. сое. 

(2,8). 

>) Студемундг читаетъ: іпуііаа оЫідаге ровашѵше. 
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Хронологическій указатель 
КЪ ИНСТИТУЦІЯМЪ РАЯ. 

Годы Событія полити¬ 
ческой исторіи і 

Источники 

права 
Наука права 
іРоиііеяіигія- 1 Отъ До Институціи Гая 

Рожд. 
Хрис. 

(Ми8 риЫіситп) (ГопіевЗпгіа) ргиЛепііае) 

1 763 

753— 

Вота — — I. 20, 27, 32с, зз, юо, ш, 
185.11. 278. IV. 104, 105, 
109. 

1— Правленіе царей 

244 510 
Ьаііпі 1.12,15-17,22,28,29,30, 

31, 32,32с—35, 41,56,57, 
66,67,69—71,73,74,79 - 
81,167.11.110, 195, 275. 

Ьаііпогат Ьопа — — III. 55-74, 76. 

Раігісіі — — I. 3. 

РІеЬв — — I. 3. 

ІЛЬегі — — I. 9, 10, 82. веяд. II. 48. 
III. 97. 

8егѵі 1.9,52-54, 82. веЧв. 117, 
120.11.153,185—190.111. 
114,119,179, 222,223. IV. 
77, 78, 134. 

Раігопі — — III. 40—53. 

ІлЬегііпі — — I. 10-47,165,167. 

ЬіЪегііпогшп Ьо¬ _ Ш. 39—76. 
па 

РопіШсев _ 1.102. 

Паттея таіо- . 1.112. 
гея 

Патіпеѳ Біаіев — — 1.112,130. III. 114. 

,, Магііаіеѳ _ — 1.112. 

і) (2пігіпа1ев — — 1.112. 

Ѵіг^іпеяѴеяЫев — 1.130, 145. 

Могея (соп- 
япеіиЛо, Іоп- 
даеѵпя йена) 

IV. 26, 27. 

244 510 Изгнаніе царей 
Консулаіъ 

Т.е§ев ге^іае ,1и9 Рарігіапит 
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| Годы 
Событія полити¬ 
ческой исторіи 
(бив рнЫісшп) 

Источники 
права 

(Ропіев Загів) 

Наука права 
(Ропіевіирів- 
ргибе&ііае) 

ОТЪ 
основ. 
Рима 

ДО 
Рожд. 
Хрис. 

Институціи Гая 

245 509 Вех васгібсиіив 
(Васгогшп) 

— — Г. 112. 

260 494 Весеввіо І-а рІеЫв іп 
шопіеш васгшп 

ТгіЬипі рІеЫв — — 1.185. 

Ае<Шев рІеЪів - Іерев васкаіае 

Ьех — I. 3,83. II. 5. III. 32,194. 

РІеЪівсііит — 1.2, ве^. 

Зепаіивсоп- 
виНиш 

— 1.2,4,26,88.11.5.111.32. 
IV. 110. 

302- 
304 

305 

452- 
450 

449 

Ресет ѵігі 

Весеміо И-а рІеЫв (іп 
Аѵеп&шш) 

Ье?ев биобе- 
сітл іаЬиіа- 
гиш 

1.111, 122,132, 145,155, 
157,165.11.42,45,47,49, 
54,64,224. III. 1,9,11,17, 
18. еедд. цедив ай 21,40, 
46,49,51,78,82. 189,190, 
191,223. IV. 11,14, 21,28, 
76, 79. Іѳх. 1.165, 200. 
III.23, 27, 28, 85,192 — 
194. 

307 447 С^иаевіогев — Ь 6. 

за 343 Сепвогев 

Сепвив — — 1.17,140,160. II. 274. 

364 390 Ь. Арриіеіив ігіЪипив 
рІеЫв 

Ьех Аррніеіа 
бе вропви 

— III. 122. 

370 384 а РиЫШиі РЫіо Ьех РиЫіІіа 
бе вропви 

— Ш. 127. IV. 22. 

387 367 Ргаеіог игЪапив — — 1.6,184,185. 

Аебііев сигиіев — — 1.6. 

Ебісіа ргае- 
іогит 

I. 6. II. 136,253. III. 25,46, 
52, 78, 82. IV. 11, 34, 
46, 72, 76, 99, 109, 118, 
124,141,185. 

Ебісіа Аебі- 
1 1шт сиги- 
Ііит 

і 

I. 6. 



611 

шла 
ОТЪ | до 

осров. Рожд. 
Рина і Хрис. 

402 352 

408 346 

409 345 

412 342 

450 304 

467 287 

468 286 

485 269 

500 254 

507 1 247 

507 247 

513 241 

520 234 

526 228 

544 210 

545 209 

556 198 

565 189 

Событія полити¬ 
ческой исторіи 
07113 рпЫісшп) 

Источники 
права 

(Ропіез іигія) 

Наука ирава 
іГопіез іпгів- 
ргидепііае) 

Институціи Гая 

0. Магсіив НиШив 
сопвиі-сепвог 

Ьех Магсіа — IV. 23. 

Ь. Ріпагіиі, ргаеіог 
(ІЛѵ. 7, 26). 

Ьех Ріпагіа * — ІУ. 15. 

Ілісіив СатШив <1іс- 
Шог (е вепіе Ригіа) 

Ьех Гигіа де 
ѳропѳп 

— Ш. 121,121», 122. IV. 22, 
109. 

Ьех ѴаШа - IV. 25. 

Іив сіѵііѳ Ріаѵіа- 
пиш 

Весеввіо Ш-а рІеЫв 
(іп Іапісиіит) 

Ьех Ногіеп- 
віа 

— 1.3. 

АциШив ІгіЪипив ріѳ- 
Ьів 

Ьех Ациіііа ? — III. 202,210. аедд. і^ио ай 
219. IV. 9, 37, 76,109. 

Ьех бПіа — IV. 19. 

ТіЪеііив Согип- 
сапіив РопІіГех 
Махітив 

Ргаеіог реге&гі- 
ппз 

— — 1.6 

Вевроива рги- 
депіішп 

. — I. 2, 7. 

Ьех Саірцг- 
піа 

— IV. 19. 

Окончаніе І-й пуни¬ 
ческой войны 

ДшИсінт сеп- 
іптѵігаіе 
(саивае сеп- 
іогаѵігаіев) 

" 

IV. 16,31,95. 

Ьех АеЪаііа ? — IV. 30. 

Ьех ТШа ? — 1.185-187,195,195»,195с. 

Рорпіі йейіііШ — I. 12-15,25 -27, 67,68. 
III. 74-76. 

.Іив ЬаШ — — I. 95, 96. 

Соіопіае Ьаііпае — — 1.131. III. 56. 

Ьаііпі соіопіагіі — — I. 22,29. 

Іив Аеііапит 
(ТгірегОДа) • 

Ьех АііНа 
1 
1.185,186,195,195». о. 
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| „Г о д ы I Событія полити¬ 
ческой исторіи 
(,Іиа риЫіспт) 

Источники 
* права 

(Роп*ев}пгів) 

Наука права 
(Ропіев зигів- 
ргибепііае) 

ОТЪ 
основ. 
Рима | 

до 
Рожд. 
Хрис. 

Институціи Гая 

, 568 186 Ьех Міпісіа — I. 78, 79. 

571 183 Ригіив ТгІЬипив ^>1еЫв ЬехГпгіаіев- 
іашепіагіа 

_ 1 1.23, 24. II. 225. 

581 173 С. Сісегеіи9 р|аеіот 
(Ыѵ. 42,21. 45,17) 

Ьех Сісегеіа 
бе ѳропѳи 

— Щ. 123. 

585 169 О. Уосопіив 8ахЬ ігі- 
Ъипив рІеЪів | 

Ьех Ѵосопіа 
Іевіашепіа- 
гіа 

— II. 226, 274.. 

605 149 
і 

Ргосопѳиіеѳ \ — — ’ 1.102. 

649 105 Р. КиШіив Вийів 
, 

— Рогшпіа Ви- 
Шіапа 

IV. 35. 

ветѵіив ргаѳіог , — Гогшпіа 8ег- 
уіапа 

IV. 35. 

659 95 <3. Мисіиз 
Зсаеуоіа Й- 
Ііиз сопвиі 
(614—672) 

1.188. III. 149. 

666 88 Согпсііив 8и11а сопзиі Ьех Согнеііа 
бе вропвп 

— III. 124,125. 

673 81 Ьех Согпеііа 
(1е еів, дпі- 
Ъав а^иа еі 
фш іпіегбі* 
сііиг 

1.128. 

685 69 РиЫісіиз ргаеіог — Асйо РиЫі- 
сіапа 

IV. 36. 

691 63 М. ТиШив Сісего'соп- 
виі 

Ьех Ріаиііа 
бе уі 

— II. 45. 

703 51 8егѵіив 8и1рі- 
сіоа ВпАів 
+ 711 (43) 

1.188.11.244.111.149,156, 
179,183. 

705 49 Анінв ОШіиѳ 
(аибііюг 8ег- 

III. 140. 

709 45 Іиііив Саеваг йіеЫог 
регреіиив 

ѵіі) 

714 40 Р. Раісійіиэ ІгіЪітиэ 
рІеЫв 

Ьех Раісібіа —• II. [224], 227, 254. 

. 723 31 Анінв Савсеі- 
Нпв ргаеіог 
(«Іобісіит 
СавееШап.) 

IV. 166», 169. 
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ШВЕЁЙ Событія полити¬ 
ческой исторіи 
(«Xпв рпЫісит) 

Источники 
права 

(Гопіен іпгів) 

Наука права 
(Гопіев зигів- 
ргпдѳпііае) 

отъ 
основ. 
Рима 

ДО 
Рожд. 
Хрис. 

Институціи Гая 

725 29 С. Іиііив Саеваг Осіа- 
ѵіапиѳ Аиртвіив 

- 

727 27 Ьех ге&іа или 
Ьех ітрегіі 

— I. 5. 

Ргоиіпсіае рори- 
1і Вогаяпі 

— — 1.6. II. 7, 21. 

Сае нагіе 
СопвШиііо- 
пѳѳ ргіпсі- 
ршп 

— I. 2, 5, 26, 53, 57, 62. И. 
109, 221. 

—ргіпсіраіеѳ — I. 57, 62. III. 32. 

Ьесгеіа — IV. 139 вед. . 

Вевсгіріа — 1.7,73,74. ІГ. 120,126,151,. 

Едісіа — I. 2, 6, 93. 

Ерізіпіае — 1.96. III. 121,122. 

ЗчЪвсгірНо — 1.94. 

729 25 Ье^еа «ІиИае 
Аи^ивіі іпді- 
сіагіаѳ 

— IV. 30,104. 

Ьех Сгере- 
геіа ? 

— IV. 95, (31). 

731 23 Ьех Лиііа де 
севзіопе Ьо- 
погпт 

— Ш. 78. 

736 18 Ьех Лиііа де 
йшдо доіаіі 
(ЬехЛпІіаде 
ади11;егіІ8) " 

II. 63. 

743 И <3. Аеііпв Ти- 
Ьего (сопвпі). 
Раиііив Га- 
Ъіпв (ЗиЫив 
Махітиѳ 
(сопвпі) 

1.136. 

746 8 Ьех Лиііа де 
иі ргіиаіа 
(Ьех Л~и1іа еі 
РІаиИа) 

II. 45. 

753 1 Рождество Хри¬ 
стово 

Инст. Гая. 34 
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1 Годы Побит! я ттплгстти Источники 
права 

(Гопіеэ .іигіз. 

Наука права 
(ГогЛеэ .іигіа- 
ргисіепііае) 

отъ 
основ. 
Рима 

по 
Рожд 
Хрис. 

ческой исторіи 
(.Іиз риЫіспга) 

Институціи Гая 

757 4 Зехіив Аеііив Саіив и 
С. Вепііив Заіитіпив 

Ьех Аеііа 
Зепііа 

I. 13,18, 21,21», 22,27,29, 
31,37,86^40,47,66,63,69, 
70,71,73,74,80,139.111.6, 
73,74, ве^. 

759 6 

Ьех ^иДіа бе 
шагііапбіѳ 
огбіпіЪпѳ 

М. АпіізШів 
ЬаЪеоІапіс 
775 (22) 

С. Аіеіив Оарііо 

1.178. 

I. 135, 188. II. 231. III. 140, 
183. IV. 59. 

Ьех Лиііа пі- 
сезішагіа 

— III. 125. 

761 8 Ьех Рийа Са* 
піпіа 

— I. 42—46,139. II. 228,239. 

762 9 М. Раріив МиШив и 
О.Рорраеив ЗаЪіпив 
сопвиіев 

Ьех Лиііа с 1 
Раріа Рор- 
раеа(1ех Ли 
На сабпсагіа) " 

1.145.11.111,144,150, 286, 
286“. 

а 
Лив НЬегогит — 1.145,194. III. 44, 46. аеч. 

50-53. 
763 10 С. .Гипіив Зііапиз Ьех Липіа 

ѴеЛаеа 
— II. 134. 

767— 
790 

14— 
37 

ТіЪегіиз Сіашііив Кого 
Ітрегаіог 

767 14 

- 

Мазигіиз 8а- 
Ьіпив во 
время Неро¬ 
на 

1.196.11.79,154,178,195. 
218, 244.111.133,156,161, 
183 (Мазигіиз), 218. IV 
79, 114. 

772 19 М. Іипіив Зііапив и Ь. 
Іипіив ЯогЪаоив Ваі 
Ьив сопвиіев 

Ьех Лита 
(ИогЪапа) 

— Г. 22, 23, 80, 167. И. 110, 
275. III. 56, 57, 70. 

Лишат Ьаііпі — — Г. 22. III. 56. 

775 22 М. Соссеіиа 
Иегуа (ра- 
Іег) сопѳиі 
І 786 (33) 

II. 15,195. ПІ. 133. 

783 30 С. Сазѳіиз 
Ьоодіпиз 
сопзпі *)* во 
время Вес- 
пасіана 

1.196. II. 79,195, 214. III. 
71, 133,140,147, 161. IV. 
79,114. 



| Годы | Событія полити¬ 
ческой исторіи 
(.Іпз риЫіепт) 

Источники 
права 

(Ропіез Іпгіз) 

Наука права 
(Гопіез іигіз- 
ргидепііае) 

отъ 
основ. 
Рима- 

по 
Рожд. 
Хрис. 

Институціи Гая 

790- 
794 

37—41 С. Саевдг СаИриІа Іт- 
рѳгаіог. 

794— 
807 

41—54 ТіЪегіпзСІашІіив 
Саеѳаг Ішр. 

— — I. 82с, 62. 

А^гірріпа пхог 
СІаасШ. 

— — Г. 62. 

Зетргопіив 
Ргосиіиа. 

И. 15, 195, 231. III. 140 
ІУ. 163. 

Ьех Сіаидіа 
деіпіеіати- 
Ііегит. 

— I. 157,171. 

794 41 Ргаеіогвя Йсіеі- 
сошшіѳѳагіі. 

— — II. 278. 

795 42 С. Саѳсіпа Ьаг- 
впв сопѳиі. 
Согпеііаа Ьприа 
сопзиі. 

Зѳпэіпасоп- 
зиНпт Ьаг- 
віаппт. 

III. 63. авцц. п8цпѳ ад 71. 

802 49 Рііпсіраііа 
сопаііШіо 
(Сіапйіі). 

1.62. 

805 52 8С. Сіаисііа- 
пшп. 

— 1. 84, 91, 160. 

ЕиМіиз, со¬ 
временникъ 
Прокула. 

П.154. 

Ейісіпт діиі 
Сіаисііі де 
Ьаііпів я по 
тодоіиз фиі- 
гШат соп- 
ѳецпапіаг. 

I. 32с. 

807— 
21 

54- 
68 

Иего Сіаидіиа 
Саеааг Ішр. 

— — П. 197. 

809 56 ТгеЪеШпв Махі- 
тп8 ѳі Аппаепр 
Зепѳеа, сопвп* 
Іеа. 

Зепаіазсоп- 
і зпНшп Тгс- 
ЪеИіапшті. 

II. 253, 255, 258. 
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816 63 

Событія полити- Источники Наука права 
ческой исторіи. права (Гопіез Зигів - 
(Лиз рпЫісиш) (Ропіез Зигів) ргиДепІіае) 

СопзМиІіо 
Иегошз Де 
Ьаііпіз^ио- 
тоДо іиз 
(^иігіішт 
соиѳецпап- 
Іиг. 

Зепаіизсоп- 
зиНит Кего- 

Инстптуціи Гая. 

ГіТ. 212, 218 (с?. 220, 222). 

822— 69— Паѵіпз Ѵеяра- 
32 79 зіапаз ішрега- 

*ог. 

828 75 

828 75 

8. С. апсіоге 
Иегопе ?ас- 
Іпш. 

Спссеіив Нсгѵай- 
1іи«, ргаоіог. 

8. С. Ре^азіа- 
шіт. 

— Г. 85. 

Сп. Агиіепив III. 70,141. 
Саеііпз 8а- 
Ъіпаз. 

Ре&азиѳ,ргае-1.31. II. 254. 
^ѳсіпз игЬі, 
сопѳиі. 
Разіо, сопзиі. 

— II. 256, 258, 259, 286а 

8. О. Рѳдазо 
еі Рпвіопе 
ооз. Іасіат 
(Де йДѳісот- 
тіззіз). 

8. С. Ре^азо 
еі Рпвіопе 
соз. Іасіпт 
(Де Ьагёшз 
ІіЬегііз). 

Кѳзсгіріит 
Уезразіапі 
Де НЪегіз ех 
апсіііа еі 1і- 
Ъего паііз. 

832— 79—81 Тііив Ріаѵіив Ѵевра- 
34 віаііив Ішр. 

Іиѵепііив Сеівив, 
раіѳг. 
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Годы 
ОТЪ по 

основ. Рожд. 
Рима Хрис. 

834 81—96 ткив Паѵіив Боті- 
-49 I Иапив Ітр. 

849 96—98 м. Соссеіив Негѵаітр. 
-51 

851 98— М. ІЛріапиз Тга- 
—70 117 іаииа Ітр. 

854 101 

Институціи Гая 

Іігѵспііив Сеівив 
йііив. 

Сопаіііиііо 
Тгаіапі йе 
Ьаііпіз, цио- 
тойо ай іиз 

(Заігііішп рег- 
аепіапі. 

СопэііШіо 
Тгаіапі Йе 
іигѳ раігопі 
іп Ьопа Ъаіі- 
пі цпі іпа <5иі- 
гШшп сопае- 
сиіиз аіі. 

— III. 72. веч. 

867 114 _ Негаііив Ргівеив. 

868 115 

870 117— р. Аеііиа Найгіа 
—891 138 пиа Ітр. 

^иоівпиз 
Ргізспа. 

- I. 7, 30, 47, 55, 73, 77, 80, 
81,84, 92, 93, 94,115а. II. 
57,112,143,163, 221,280, 
285, 287. ИІ. 73,121, 122. 

884 131 Кезсгіріпга 
Найгіапі йе 
гезропзіа 
ргийепітт 

Ейісіпт йе сі- 
пііаіе Кота- 
па реіепйа. 

Кѳэсгірішпйе 
еггогіа саиза 
ргоЪапйа. 

ОѳІіЬѳгізтп- 
Ііегіз ІіЬегае 
циаѳ спт а- 
ііепо вето 
соіегіі. 
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1 оіы л, . 
-—-Событія полити- Источники Наука права 
отъ | по ческой исторіи права (Еопіеа зигів- 

основ. Рожд. ^118 риЫіспга) (Гопіевзпгіз) рпіДепііае) 
Рима 1 Хрис. 

Институціи Гая 

ЕДісІпт Де 
реге^гіпіз 
циі віЬі ІіЪе- 
гіѳцпѳ вша 
сіиіШет Ко¬ 
го апаш ре- 
ііегіпі. 

биЪасгірІпо 
Де раігіа ро- 
ІевШе еіпа 
циі сот ихо- 
ге ргае^паГе 
сіиііаіе Ко- 
тапа Допа- 
іаѳ эіі 

Бе та,)оге 
XXV аппо- 
гит, циі Ье- 
геДіШет а- 
Діегіі, іп іп* 
1е$гит геаіі- 
іиспДо. 

— II. 163. 

СопаШпІіо 
Де Іе&аіо ех- 
Ігапеае рег- 
аопаѳ рег 
ргаесерііо- 
пет геіісіо 

*“ 11.221. 

Кеасгіріит 
Де Іеваіогит 
еі ЙДеісот- 
гоіааогпт и- 
зигіа 

Еріаіиіа Де 
ДіиіДепДа й- 
Деіиааогиш 
оЫі^аНопе. 

Вепаіпѳсоо- 
впИит апсіо- 
уе Діио На- 
Дгіаио 7ас- 
іига. 

III. 121,121а, 122. 

I. 30, 47, 77, 80, 81, 92, 
115а. II. 57,112,143,285, 
287. III. 73. 
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Годы Событія полити¬ 
ческой исторіи 
(.Іиз риЫісиш) 

Источники 
права 

(Ропіеа Зигів) 

Наука права 
(Ропіевзигів- 
ршбепНае) 

ОТЪ 
ОСНОВ.' 
Рима 

по 
Рожд. 
Хрис. 

Институціи Гая 

884 131 — — баіѵіиа Іиііа- II. 218, 280. 
пив, послѣ¬ 

дній предста¬ 
витель Саби- 
ніанской 
школы; 1 во 
время цар¬ 
ствованія 
Марка и Ве¬ 
ра (<Ниі й*а- 
ітеа). 

бехіпз Рот- 
ропіпв (1.2 § 
49. Б. 3, 2. 
орНтпаргіп- 
сера Набгіа- 
пиа). 

II. 218. 

баіиз (совре- 
! меыникъ Им. 
Адріана). 

І.30, 77. II. 57,143. 

891 
-914 

138 Тііиа Аеііиа Ап- 
—161 Іюпіпиа Ріиа 

Ітр. 

СопаШиііо 
ітрегаіогіа 
Апіопіпі йе 
ео чиі віпѳ 

,саиаа ѳегииш 
I аиит оссібе- 
гіѣ. 

1.53, 74,102. II. 120,126, 
151а. 

I. 53. 

СопаШиііо 
йе (Зотіпіэ 
іп аегуоз зае- 
уіепШша. 

I. 53. 

Кеэсгіріит 
Де еггогіа 
саиааргоЬап- 
6а. 

Еріаіоіа бе 
ітриЪѳгіЬиа 
аборіапбіѳ 

Кеасгіріит 
беЛюпогит 

I. 74. 

I. 102. 

II. 120 зец. (149а ). 

аесипбит «і- 
Ъиіаз іеаіа- 
тѳпН поп іп- 

I ге ^асіаа ре- 
! «Іа. 
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Источники 
права 

(Ровнее іш-іа) 

Наука права 
(Рои 1е8 Зогіа- 
ргидѳпііае) 

Отъ 
основ. 
Рима 

Институціи Гая 

• 

Веясгіріпт 
де Ьопогига 
розѳеѳѳіопе 
сопіта іаЪи- 
]аѳ а ІіЬегіѳ 
Іетіпіпі 86- 
хна реіііа. 

II. 126. 

Кеѳсгіріиш 
де ехсерііо- 
пе доіі таіі 
всгірііѳЬегѳ- 
діЬиа орроѳі- 
іа. 

И. 151а. 

СопѳШпііо 
де Іе^аНів 
адчиігепдів. 

— II. 195. 

911 158 Аігіоиіішв Ріпэ. бехіив Рогаро- 
піав. (39 ІіЬгі ад 
0. Мисіит). 

913 160 Оаіпѳ 

т 
1) ЪіЬгі ех 

ІС^шпіо Мисіо. 
1.188. 

2) ІпзІИпІіо- 
питі ІіЪегДІ 
начало. 

I. 53, 74,102, II. 120, 126 
15 Іа. 

3)Соттеп1;а- 
гіі де Ъопо* 
гпт роѳаев- 
8ІОПѲ. 

III. 33. 

4) ЬіЬгі ад е- 
дісіпт ргае- 
іогІ8 игЪаиі. 

1.188. 

а) ІіЬгі де ге 
ихогіадо- 
іаіісіои. 

Соп8І Отпет геір. § 1. 

Ъ) деіпіеііа. 1.188. 

с) дѳ ііевііа- 
тѳпііѳ еі 
1е^аі;і8. 

Сопві. Отиет геір. § 1. 

5) ЬіЬгі XXX 
ад едісіит 
ргоиіпсіаіе. 

I. 188. 
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Годы 
Событія полити¬ 
ческой исторіи 
(«Іпа риЫісшп) 

Источники 
права 

(Ропііен ^гіѳ) 

|наука права 
(Ропіев лигів- 
ргидепНае) 

і 

ОТЪ 
осноп. 
Рима 

по 
Рожд. 
Хрис 

Институціи Гая 
Біееѳіа. 

6) ЬіЬгі II ад 
ѳдісішп аеді- 
Іішп спги- 
Ишп. 

Тіі 1. Р. 21. 

7) ІЛЪег 8Іи- 
8п1агі8дей>г- 
тпіа Ьуро- 
ІЬесагіа. 

Ь. 15 рг. О. 20,1. 

8) Соштепіа- 
гіі де іпгѳ ра- 
ігопогпт. 

III. 54. 

9) ЬіЬгі УІ ад 
Іе^ет XII іа- 
Ъпіагит. 

Ь. 1. 0.1, 2. 

914 
-922 

161 
—169 

Магсие Лигоііив .Апіо- 
піпив РЫІоворІ.ив 
Ішр. 

10) ЬіЬгі ХУ 
ад Іе^еш Іи- 
Ііат еі Ра- 
ріат 

Ь. 55, 56. Б. 31. 

і 
ІпѳШпІіопез . 
И. 195 — 289. 
ІІІ.ІѴ. 

II. 195. 

11) ЬіЬгі II. 
йдеісоттіа- 
зогит (ІіЬег 
зіп^піагіѳ де 
Іасііів йдеі- 
соттіѳѳіэ). 

Ь. 90. Б. 35, 1.1. 96. Э. 32. 
1. 63. §.5.0.36,1.1.23. Б. 
34,9. 

1 

12) ЬіЬгі III 
де тапшпів- 
ѳіоиіЪпв, (іп 
Ьіѳ Іпііаиіді- 
^еѳііа пзпз 
еві). 

13) ЬіЬгі III 
| деиегЬогит 
оЫі^аііопі- 
Ьаѳ, (іп Ьіз 
Іпііапі ді§еа- 

<;і8 иѳпа езі). 

Ь. 25 Ю. 40, 1. 1. 25. 0. 40, 
2.1. 57. Ю. 40, 4. 

Ь. 15,16. 0. 45,2.1. 28. О. 
45,3. 

14) ЬіЬгі VII 
гегит соМі- 
діапагпт иеі 
Аигоогиш. 

Сопзі. Ітрегаіогіат §.6. 
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Событіяполити- Источники Наука права 
ческой исторіи права (Ь'оиіев ^игіѳ- Оідезіа 
(Лиз риЫіспш) (Гопіез зигіз) ргидспГіае) ' 

І ’ 
15) ЬіЪег зіп-Ь. 21. И. 1, 7. 
диіагіз ге^и- 
Іагиш. 

16) ІлЬгі III. Ь. 100. В. 50, 17. 1. 43. В 
го§и1агиш. 47, Ю. 

17) ЬіЪег зіп- ь. 63. И. 12,6.1. 107 В. 35, 
виіагіваеса- 1.1. 49 Ю. 38,1. 
зіЬиз. 

18) ЬіЪег віи- ь. 4. И. 5,2. 
Зиіагізай 1е- 

&етС1Шат(?) 

19) ЬіЪег зіи- Ь. 8. В. 38,17. 
диіагіз ай 8С.І 

I ТсгіиШапат. 

Ьисіив Аигеііив Сот- 
тойив. 

20) ЬіЪ. зіп- Г». 9. И. 38,17 
8п1. ад 80. 
ОгрЬШапшп 

оЪііі Оаіиз. 



:0
Э 

С&
 

Ш СОММ. РАКАОКАРНІ. 

СОММ. I. 

1 — 7 сіѳ іигѳ еіѵііі еі паіигаіі. ра§. 15 — 18 

8 Йѳ рагііЪім іпгіа. „ 18 

9—36 йѳ ІіЬѳгогпгп Ьош. еі вѳгѵог. Нега йѳ 
іи§еииогптѳі1іЬѳг1;ор.йій,егѳп1:іа. „ 19 — 31 

§ 36 — 47 ^аі, диіЬпэ ех саазіз тапатШеге 
поп роввіпі. „ 31 — 36 

§ 48 — 50 Йѳ Ьів, чпі виі уѳі аііепі іпгіа ѳппі . „ 36, 37 

§ 51—107 йѳ Ьів, диі іп роі. вппі. „ 37 — 63 

§ 108 — П5Ь сіѳ Ьів, диае іп хпапи випі. „ 64 — 67 

§ 116 — Г23 Йѳ Ьів, іп тапсіріо випі ... „ 68 — 71 

§ 124-141 циіЪ. той. іиз роіѳѳіаііѳ раіг. еіс. 

воіѵііиг. „ 72 — 82 

§ 142 Йѳ Ьіэ, циі зиі іигів зипі. • 83 

§ 143 — 196 йѳ Шеіів. „ 83 — 106 

§ 197 — 198 йѳ сигаіогіЪиа.  „ 106 

§ 199 — 200 йѳ ваііайаііоп. іиіог. ѵеі сигаіог. . „ 107, 108 

СОММ. II. 

§ 1—41 (42) Йѳ рерпт йіѵівіопе. „ 109 — 123 

§ 43—61 йѳ пвпсаріопе. „ 124 — 132 

§ 62 — 64 чпіЬп8 аііѳпаге Іісеаі. „ 132, 133 

§ 65 — 79 чпетайтойшп зіп^піаѳ гея поЬіѳ 
айчпігапіиг. „ 133 — 140 

§ 80 — 85 чпіЬпа аііепарѳ Іісѳаі;. „ 140 — 142 

§ 86 — 96 рег яиаз рѳгвопаз поЬів айчпіѵапіпг „ 143 — 147 

§ 97 — 100 ^шЪи8 ШОЙІ8 рѳг ппіѵѳгвіШѳт гѳа 
поЬів айчиірапіпр. „ 148, 149 

§ 101 — 108 йѳ іѳвіатепііа.. . „ 149 — 154 

§ 109 — 111 йѳ іоаіат. тіііішп. „ 154 — 155 

§ 112 — 113 чпіЬ. поп 8І1 рѳгтіззит іасеге іез- 

іатепіит. „ 155 — 156 

§ 114 — 137 Йе ЬегѳйіЪив іпзШиепйіз .... щ 156 — 170 

§ 138 — 151а япіЬиѳ ех сапзіз іезіат. іпйгтеп- 

іпр, еі йѳ Ъоп. ро88. вес» іаЪ. . . „ 170 178 



524 ѲАІ СОММ. II, III. 

§ 152 — 163 сіе Ііегедит ^цат;а^;е е4 дііТегепІіа . ра$. 179 - 184 

§ 164 - 173 дѳ сгеНопіЬпа. V 184 — 189 

§ 174 — 178 до зиЪзШиНопіЬиа. п 189 - 191 

§ 179 — 184 де риріііагі зиЬзШиііопе .... я 191 - 195 

§ 185 - 190 де зегѵіз ЪегедіЬ. іизШиепдіз . . » 195 - 197 

§ 191 — 221 до Іе&аііз. я 198 — 216 

§ 224 — 228 ад Іезѳт Гаісідіат. я 217 — 219 

§ 229 — 245 дѳ іпиШіІѳг гѳіісііѳ Іо^аНв . . . я 219 — 227 

§ 246 — 259 де ЪѳгедіШіЬиз йдеі соттівзагііз . я 227 — 235 

§ 260 — 267 дв зіидиііа гѳЬ. р. Яд. согот. геІісЫэ я 235 — 238 

§ 268 - 289 де Йдеі соттіззогпт еі еогит, яиае 
дігесіо геіііщашііиг, дівГѳгепііа . я 238 — 247 

СОММ. III. 

$ 1 - 8 де ЬѳгѳдіШіЬиз, циае аЬ іпІезШо 
деіегипіиг (зиіз ех Іе^ѳ XII ІаЪ.). я 249 - 252 

§ 9 — 16 (ад^паііѳ ѳх 1е&е XII ІаЬ.). . . . я 253 — 256 

і 17 (дѳпШіЬиз сх Іе&е XII іаЪ ). . . . я 257 

§ 18 — 24 ^иетадтодит зігісіит Ліегіі іпз 
Шад Іе&е XII ІаЬ.). Я 258, 259 

§ 25 — 33* де Ьопогит розвѳззіопіЬиз .... " »» 259 — 262 

§ 31 - 38 де Ьопогит роззѳзаіопіЬиз . . . »» 263 — 266 

§ 39 — 54 дѳ Ьопів ІіЬегіогит. я 266 — 275 

§ 54 — 73 де Ъопіз Іаііпогпт. я 275 — 287 

§ 74 — 76 де Ъопіз еогит, циі дедШсіогит пи- 

тего зипі. Я 287 — 288 

§ 77 — 84 де гѳІЦиіз зиссѳ88іопіЬпз рег ипі- 

ѵегзііаіега. я 288 — 293 

§ 85 — 87 я 293 — 294 

§ 88 дѳ оЫі^аііопіЬиз. Я 295 

§ 89 до оЫі^., чиае ех сопігасіи пазсипіиг я 
§ 90 — 91 до оЫі^аііопіЪиз ге соаігасМа . . я 295 - 297 

§ 92 - 96 де уегЬогит оЫі^аІіопіЬиз. . . . я 297 — 300 

§ 97 — 109 де іпиШіЬиа зНриШіопіЬиз . . . я 300 — 306 

§ 110 - 114 де адзІіриІаіюгіЪи*. я 306 — 308 

§ 115 - 127 де зропзогіЪиз еі ЯдерготівзопЪ. ѳі 
ЯдвіиззогіЬиз. я 308 — 317 

§ 128 - 134 де ІіНегагит оЫі^аііоиіЬиз . . . » 317 — 320 

§ 135 — 162 дѳ оЫізаііопіЪиѳ, чиае ех сопзѳпзи 
пазсипіиг . « 320 — 335 

§ 163 - 167» рег япаѳ регвопаз оЫідаМо поЬіз 
ад^пі^а1;и^. я 335 — 337 

§ 168 — 181 ^иіЬпз тодізоЫідаІіо Іоііаіиг . . я 337 — 346 

§ 182 де оЫідаі;., чиае ех деіісіо огіииіиг я 346 

% 183 - 203 де Іигііз. я 346 — 360 



<Ш СОММ. III. IV. 525 

§ ' 209 бе Ъопів ѵі гарНв. рад. 360 

§ 210 — 219 бе Іе&е АчпШа. »» 360 — 366 

§ 220 — 2?5 бв ІПІ11ГІІ9. »» 366 — 370 

СОММ. IV. 

§ 1 _ 10 бе асііопшп зѳпегіЪаз. 371 _ 375 

§ 11 — 31 де 1ѳ?І8 асііопіЪпв. »> 375 — 394 

§ 32 — 38 бо Гогтпіів ѳ* бе ЯсііопіЪпз . . . 395 — 401 

§ 39 — 44 бе рагііЪпв {огтпіагпт. 401 — 405 

§ 45 — 47 бе ?огт. іп іаѳ ѵѳі іп Гас** сопсс'ріів. >» 405 — 408 

§ 48 — 52л бе сопбѳтпаМопѳ ....... »> 408 — 412 

§ 53 — 60 бе ріив ай* тіпия реінпбо .... 99 412 — 420 

§ 61 — 68 бе сотрепваііопіЬпз еі бебисііопі- 

Ъив. 99 421 — 426 

§ 69 — 81 бе аеііопѳ, чиае іп еоэ, чиі іп роіеві. 

випі;, бапіпг. 99 426 — 438 

§ 82 — 87 бе ЪІ8 рег чпоы а^ѳге роавитпв . , 99 438 — 441 

§ 88 — 102 бе ваІіівбаІііопіЪпв. 99 442 — 447 

§ 103 — 109 бе іаб. Іѳ&Штів еі япае ішр. сопіі- 
пѳпіпг . 99 448 — 451 

§ 110 — 114 бе рѳгрѳіпія ѳі; ФѳтрогаІіЬ. асііопіЬ. 

еі Чпаѳ аб Ьегебев ѵѳі іп Ъѳгвбѳв * 

ігапѳѳппі;. 99 452 — 455 

§ 115 — 125 бе ехсерМопіЪив. 9• 456 — 464 

8 126 — 129 бе герІісаііопіЬпя еіс. • . . . . 99 464 — 466 

§ 130 — 137 бе ргаввсгіргіопіЬпз. V 466 - 473 

§ 138 — 170 бо іпіѳгбісШ. 99 473 — 497 

§ 171 — 182 бе роѳпа іетегѳ ІШ^апііпт . . . 99 498 — 504 

§ 183 — 187 бе іп іпѳ уосапбо. 99 505 — 508 
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А. 

АЬѳНпѳпсІі Ьепѳйсіпт (Лспііаѳ). II. 158, 

160,163, 224. 

ЛссерН Ыіо. II. 85, III. 169... 172, 215. 

Ассеавіо. II. 70—78. III. 126. 

Ассезѳіо Іѳтрогіа. IV. 151. 

Ассгевсѳгѳ іп рагіеш. II. 124. 

АсНо ссгіаѳ сгейііаѳ рееипіае. IV. 13. 

— соттойаК. IV. 33, 59, 62. 

— соттппі йіиШипйо. IV, 42, 62. 

— (Затпі іпіесіі. IV, 31. 

— (Іатпі іпіпгіа (Іаіі. III. 210... 219. 

IV. 9,37, 76,112,171. 

— йѳ ео чиосі іи гот раігіа йотіпіпе 
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171,186. 

— (іерозііі. III. 207. IV. 59 ѳч.,62,182. 

— <іігееіа. IV. 34, 77. 

— <Іар1і. И. 282. III. 127, 190. IV. 9, 

171... 173. 

— ох етрію аѳшШо. IV. 62, 131а. 

— ехегсііогіа. ГѴ. 71, 74. 

— ох аііраіаіп. III. 94. IV. 116а, 131а. 

— Іатіііао егсіасппсіас. II. 219 ач- 

222. IV. 42, 62. 

— бйисіае. IV. 33, 62, 182. 

— йпіпт гѳ?ітйогпт. IV. 42. 

— Лг1;і. II. 78 8ф III. 198, 203, 207. 
IV. 8, 76, 111 ач , 173, 182. 

— Лг*і сопсери. III. 186,191. IV. 173. 

— Лг« оЪШі. III. 187, 191. IV. 173. 

— Лги ргоыыи. III. 188,192. 

Асііо Ьегѳйі еі іп Ьегейет. IV. 112,113. 

— іп Лсіпт. IV. *07. 

— іпіагіагпт. I. 141 III. 221, 223. 

IV. 8, 60, 76, 112,177, 182. 

— іп регвопат. II. 204, 213. IV. 1 ач-, 

5, 16, 18, 100... 102, 106 ея. 

— — гот. IV. 1, 3, 5, 16 84., 86 84., 

89, 91, 96 844., 100,106. 

— — 80ІІСІШП. IV. 71. 

— іизіііогіа. IV. 71, 74. 

— ішНсаи. IV. 9, 21, 22, 24, 25,102, 

171, 186. 

— 1е§із Ачпіііаѳ. III. 202. с?, асііо 
йатп. іпіпг. йаі. 

— Іосаіі. III. 205. IV. 62. 

— тапйаіі. III. 156, 160... 162,216. 

IV. 62,182. 

— гапЫ. II. 82. 

— пѳ^аііиа. IV. 3. 

— пѳ^оііогит ^евіогпт. IV. 33, 62. 

— рагііз іпсегіае (іп гет). IV. 54. 

— рі$погі баи (рі^пегаЫсіа) IV. 62. 

— ргаѳѳсгіриз пегЬіз. IV. 62. 

— ргаеіогіа. IV. 71. 

— рго восіо. IV. 62,182. 

— РиЫісіапа. IV. 36. 

— чпайгиріі. III. 189, 192, 209. IV. 

173. 

— чшні іивви. IV. 70, 74. 

— гегит Іе^аіагпга потіпѳ чиаѳ'рег 
(Затпаііопет геНсіае ѳипі. IV. 

9,171. 

— КиШіапа. IV. 35. 

— Зегиіапа. IV. 35. 

— зегиі соггиріі. III. 193. 

— зітріі. III. 209. IV. 172 ач. 

— ітіЪпіюгіа. IV. 22, 74а, 
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Асііо Ігіріі. ІИ. 191. IV. 173. 

— Шеіае. IV. 62,182. 

— пШіз. II. 78, 253. III. 81, 84, 209. 

219.' IV. 38. 

— пі Ьопогиш гаріогит. III. 209. 

IV. 8, 76,112,182. 

Асііопев і^поттіовае. IV. 182. 

— Ратовав. IV. 112, 

— Ъегебі еі іп Ьѳгѳйѳт сошре- 

ііеп^ев. IV. 112 вд. 

— тіхііае. IV. 6, 9. 

— похаіев. IV. 75... 79. 

— регреіиаѳ. IV. 110 зф 
— роепяѳ рѳгвечаепдае сапѳа 

сотрагаіаѳ (ровиаівз). IV. 

6, 8, 112. 
— дпае ех іпгівбісиопе ргае- 

ѣогіз репдепі. IV. 110 34., 

112. 
— геі регвециопбае сааза сот- 

рагаіае. IV. 6 вд. 

— іѳтрогаіев. IV. ПО вд. 

АсНопшп §епега. IV. 1. 

Асіог. 1.140. IV. 21, 24, 34, 57, 92,100, 

112,114, 119, 126,130, 133,157, 159, 

160,163,165, 165а, 174, 180,181. 

АОбісНо Ъопогит. III. 79. 

— Іпгів тапііезіі (вегиі). III. 189. 

Абіесітв. III. 208. 

АдОпііав. 1. 63. 

АсііпсНсаііо. II. 219. IV. 39, 42, 44. 

Айіисіісаііив. III. 189. 

Айтіпізігаііо гегит. II. 64. 

Айорііо. I. 98... 107, 134, 162. И. 138, 

147. с?., ІіЬегі адорііпі. 
А<ЦиівіШ> рѳг аііат. II. 86—95. III. 

163-167. 
АОчшвШо рѳг ипіиегзіШет. II. 191. 

— ЗпвЬ. I. 216. 

АОго^аііо. I. 99... 107. И. 98, 138. III. 

83 вя. IV. 38, 77. 

Айвегіюг іп НЬегШет. IV. 14. 

Адвіірпіаіог. III. ПО... 114, 117,126, 

215. IV. 113, 175. 

АдаНѳгіпт. III. 194. 

Асіиѳгвагіив. IV. 2, 3, 13, 16,18, 29, Ь5, 

53а, 54, 83, 84, 87, 150, 151, 165,166, 

178. 

Аейііев сагаіеѳ. I. 6. 

Аев ечпевіге. IV. 27. 

— Ьогдіагіат. ІѴ. 27. 

— тіііііаге. IV. 27. 

— аііепит. II. 163. III. 84. 

Аезіітаііо ресапіагіа. IV. 48. 

— геі. II. 202, 205, 262. III. 

— 218. IV. 73. 

— Шів. IV. 75, 89. 

— оссіві Ьотіпів. III. 212, 214. 

А^еге аііепо потіпѳ. IV. 82, 86 вд,, 90, 

101. 

— Іе^е. сІ. Іе^ів асМо. 

— НЬѳгіаіів сапва. IV. 82. 

— рег сопсерііа пѳгЪа. IV. 30. 

— — соп<НсНопет. IV. 12,18... 20. 

— — Іогтпіав. И. 278. IV. 30,91. 

— — іпШсів ровЫаЫопет. IV. 12, 

20. 

— — таппв іпіесЫопѳт. IV. 12, 

21.. . 25. 

— — рі^погів саріопѳт. IV. 12 

26.. . 29. 
— — вропзіопет. IV. 91,93,141. 

— рго рорпіо. IV. 82. 

— васгатепіо. IV. 12... 17,20,31,95. 

— вио потіпѳ. IV. 83,87, 96, 102. 

А^паМ, а^иаИо. I. 155, 156, 165, 168, 

II. 64. III. 9... 17,21... 23,27... 29,34,37. 
'Ахаюі. III. 141. 
А&гірріпа (СІашЗіі пхог). I. 62. 

АІЬпт ргаеіогів. IV. 46. 

АІіепаМо. II. 84, 198. 

АПппіо. II. 70. 

Ь. Аппаепв Зепеса сов. (а. 56 р. СЬг. 

п.). II. 253. 

Аппіспіпв. I. 29,32, 73. 

Апітаііа чпаѳ тапсірі вопі;, I. 120. II, 

15 84. 

Апітпз геиегіепбі. II. 68. 

АрреІШіо. III. 217. 

А^иа еі і§пі іпіѳгбісііо. I. 90, 128,161. 

АгЪіігі ровіиіаііо. IV. 141, 163... 165. 

АгЫМпт. II. 188. III. 213. IV, 163. 

Аг&ѳпііагіиз. IV. 64, 66,126а. 

Агга. III. 139. 

Аггісіа. III. 196. 

Аврегііав роепаѳ. III. 189. 

Азвез. I. 122. II. 225. IV. 14. 

Аисііо. ГѴ. 126а. 

Аасіог. I. 115,179,184, 190. II. ИЗ. III. 

43 (раігопо апсіоге). 
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Аисіогеа сііиегвае всЪоІае. 1.19(3. II. 15, 

37,79,123,195, 200, 221, 223, 244. 

III. 87, 98, 103, 141, 167а, 168,178. 

IV. 78, 79. 

Аисіюгаііив. Ш. 199. 

Апсіогііав рориіі. I. 21а (Іѳ&ів). I. 98. 

Ш. 224 (ргаеіогіа). 

Аиив. 1.127. 

в. 
ВіІЬупі (Іѳх ВііЬупогит). 1.193. 

Вопа здйиса. 11.150,206 84., 286а. ИГ. 62. 

Вопа псіев. II. 43, 45, 49. Ш. 155. 

Вопаѳ і. роввеввог. II. 50 в<і., 76, 74^ 93. 

ш:2оо. 
Вопогшп сѳввіо. Ш. 78. 

— етрііо. II. 154. Ш. 77-82, 

154. 

— роввѳавіо (Ьоп. роваѳввогев). 
II. 98,119,120,126, 

150. Ш. 32... 35, 78, 

— 80 84. IV. 34,111. 

— — сопіга іаЪ. II. 125 

в^, 135. Ш. 41, 

46 84., 49... 52, 

65, 71. 

— — сот гѳ. II. 148 84. 

— — весішсішп іаЬ. II. 

119 84., 148. Ш. 

36. 
— — віпѳ ге. II. 148 84. 

Ш. 35... 38. 

с. 
Саеваг сопі. Кѳго. 
Саеііив ЗаЬіпив (Сп. Агаіѳпив). Ш. 70, 

141. 
СяѳІіЬаІив. II. 144. 

СаѳІіЬев. II. 111,144,286. 

Саіитпіа. IV. 172, 174, 178,179,186. 

Сарѳге ѳх іевіатепйо. I. 23 84., 25, 123. 

П. 110 ея., 225, 274 в*, 284, 286. 

Сарііаіів. III. 213. 

СарШв дітіпиііопев. I. 158... 163,170. 

И. 145... 147. Ш. 21, 27, 51, 83 вц., 

101,114,153. IV. 38, 80. 

СарНа. Ш. 8, 16, 61. 

Сагтеп Іатовит. Ш. 220. 

Савпв. Ш. 211, 222. 

Саввіав (Ъоп^іпав). 1.196. II. 79,195, 

244. Ш. 71,133,140,147,161. IV. 79. 

114,170. 

Саиѳаѳ соііесйо. IV. 15. 

— ргоЪаііо. I. 18, 19, 29... 32, 38, 

41, 66. Ш. 5. 

— еггогів саивае ргоЪаііо. I. 67, 

75, 87. И. 142 вч. 

Сепвив. 1.17,140,160. II. 274. 

Сепіатиігі. IV. 31, 95. 

СЫго^гаІа. Ш. 134. 

Сіаез Вотапі ІіЬѳгіі. 1. 12, 15,16 84., 

21, 77. Ьопа еогшп. Ш. 40... 53, 72. 

Сіиііав Котапа. I. 26, 28, 31, 32, 55, 66, 

67, 68,93,94,95,128. Ш. 20,73. IV. 37. 

Сіашііив. I. 32с, 62. 

Сіойив. Ш. 214. 

Соасііо. IV. 15. 

СойісіШ. II. 270а, 273. 

Соѳтрііо. I. 110, 113... 115&, 118, 123, 

136, 162, 166,195а. Ш. 83 вц. IV. 38. 

СоѳтріІопаіог. 1.123. Ш. 84. 

Со&паіі, со§паНо. 1.156, 158. Ш. 24, 

(Іе^Шта. Ш. 10). 33а, 37,51. 

Со&пііог. II. 39, 252. IV. 83,97 34., 101, 

182. 

Согийпга. IV. 124. 

СоЪегейев. II. 243. IV. 42. 

Соііиз. I. 88. 

ОоИе^аіагіав. II. 199, 205, 206, 207. Ш. 

103. 

Соііугіит. 1.79. 

Соіопіаѳ ЬаИпаѳ. 1.131. Ш. 56. 

Соіопив. IV. 147, 153. 

СотіМа іевіатвпіів ГасіѳпОів бѳаііпаіа. 

II. 101 84. 

СоттосЫит. Ш. 206. IV. 47. 

Соттойиш. II. 255. Ш. 150,206. 

Сотрѳпваііо. IV. 61... 68. 

СотрігіаИо. II. 265. 

СопсерМо. I. 89. IV. 132,160. 

Сопдетпаііо. IV. 39, 43 34., 48... 52, 57, 

68,73,86 84., 35,119,182. 

— сегіае рѳсипіае. IV. 49 

84,52. 

— сит іахаііопе. IV. 51 84, 

— іпсегіаѳ ресипіаѳ. IV. 49, 

51. 

— іпвпііа. IV. 51. 

Инст. Гая. 35 
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Сопйеге Іе^ев. I. 7. IV. 30. 
СопФсМопев. IV. 5, 18, 33. 
Сопйісііо йігИоа. П. 79. IV. 4, 8. 

— іпйеЪШ. Ш. 91. II. 283. 
СошШіо. I. 30, 75, 78, вея- 128. II. 144, 

172,200. Ш. 98. IV. 160. 
СопГаггѳаііо. I. 112. 
Сопіеввпв. IV. 163. 
Сопіппсііш Іе^аіа гев. II. 199, 205, 223. 
Сопіасіапѳпв. I. 39. 
СопаЬіит. I. 56, 57, 59, 67, 77 вя., 80. 
Сопвап&шпѳі. Ш. 10,14, 23 вя», 29. 
Сопвѳсгаііо. II. 4 вя», 7. 
Сопвіііит. 1.18... 20, 38, 41. 
СопвоЪгіпі. Ш. 10. 
СопвМШіо іигів. Ш. 32. 

— ргіпсірів. I. 2, 5. 
— Апіопіпі (ітрѳгаіогів). I. 53, 

74, 102. И. 120 вея. 126, 
151а., (йіиі Ріі) 195. 

— Сіашііі егіісіит. I. 32с. 
— Найгіапі (сііш). I. 7, 55, 73, 

84, 93,94. II. 163,221,280. 
Ш. 121,121а, 122. 

— ЕГѳгопів. I. 33. 
— Тгаіапі I. 34. 
— — (Ііиі. Ш. 72. вея. 
— Ѵѳвравіапі йіиі. I. 85. 
— Ргіпсіраіѳв сопвШ. 1.57. 
— - — 1.62. 
— — — II. 109. 
— Ерівіпіаѳ ргіпсірит. I. 96. 

Сопігасіпв. Ш. 137. IV. 38, 80. 
Сооігопѳгвіа (Зѳ ІіЬегШе Ьогаіпіз. IV. 

14, геі. 17,148. соліг. йпігѳ. IV. 139. 
Сопіптеііа. Ш. 222. 
Сопиѳпіив. I. 20. 
Сопаісішп. Ш. 220, 222. 
Сгеііо. И. 164... 173,174,176... 178,187, 

189 вя. 144. Ш. 36, 62, 85, 87, 212. 
Сгітѳп. III. 197, 213 (саріШѳ). 
Сиіра. Ш. 202, 211. 
СигаМо, сигаіогев. I. 142, 197 вяя* И* 

64. IV. 82,85,99. 
Сивііойіа. Ш. 206. 207. 

л. 
Батпит. Ш. 160,182, 211 вея. IV. 37. 
Батпит іпГеоіит. IV. 31. 

Баішшт іпіигіа <Ыит. Ш. 182, 202 
210... 219. 

Барв. IV. 28. 
Бесгѳіа. IV. 139 вя. 
Бѳсгѳіпт. I. 5. 
Бѳспгіопѳв. II. 195. 
БѳйШсіогит питого. I. 12... 15. 25... 

27, 67, 68. Ьопа ѳогпт. Щ. 74... 76. 
БейпсМо. IV. 65—68. 
Бѳіепвог ідопѳпв. IV. 101. 
Бейпіііо. II. 94, 235. 
Беігаадаіог. IV. 65. 
Беіѳ^аііо. Ш. 130. 

• БѳІіЬѳгапді роіѳвіав. II. 162 вя. 167. 
Бѳіісіпт. Ш. 182, 209. 
БѳтопаІгаМо. IV. 39 вя., 44, 58 — 60, 

136. 
Бепагіпв. Ш. 146 вея. 
Бепппсіаііо. IV. 18. 
Бѳроаііит. Ш. 207. IV. 47, 60. 
Бѳвііпаііо. ІГ. 169. 
Бевиеішіо. I. 111. Ш. 17. 
БѳМтепіпт. Ш. 122. 
Бісів сапва. I. 141. II. 103, 252. 
Біѳв сотрегѳпйіпив. IV. 15. 

— сопііпиив. Ш. 79. 
— пе&зіив. IV. 29. 
Біо. IV. 37. 
Біропдіі. 1.122. 
Бівіппсііт Іѳ^аіа гев. II. 199, 205, 215, 

223. 
Біврѳпваіог. 1.122. Ш. 160. 
БівриШіо. 1.188. 
Бівзѳпвіо. II. 215. 
Бівііпсііо. I. 127. Ш. 197. 
Біпегвиаа. III. 98. 
Біпіаіо іп сарііа. III. 8,16, 61. 

— — вМгрев. ІП. 8,16. 
Боіив. III. 211. 
Ботіпішп (Іиріех. I. 54. II. 40 ая. 

— ех іиге (^иігШит. 1.17, 215, 
35, 54, 119, 167. 11.24, 
40 вя- 82, 88, 104, 194, 
196,222,267.111.166,167, 
ІѴ.16,34,36,41,45,86,93. 

— І118ІШП. IV. 16. 
— а пит. П. 40. 

Ботіпав ргоргіѳШів. II. 30, 91. 
Бопаііо тогііѳ сапва. П. 182, 225. 

— ргоріпяпотт. П. 182. IV. 151. 
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Сов. I. 178,180. И. 63. III. 125. IV. 44. 
БпЪіШіо. ИГ. 184. 
Риріісаііо. IV. 127. 

Е. 

Есііоіа. I. 2, 5. сопГ. сопвШпНо. 
— ргаоіогшп. I. 6. II. 136, 253. Ш. 

25, 46, 52, 71, 78, 82. IV. 11, 
34, 46,52, 72, 76,99,109,118, 
124,141,185. 

— АѳсШіит сигиііит. I. 6. 
— Надгіапі йе Ьів циі аіЬі ІіЪегіз- 

цие виів аЪ во сіаіШет Ко- 
тапат рѳіѳЬаиі;. I. 55, 93. 
сопГ. сопвШиМо. 

ЕтапсіраНо, етапсіраііі. I. 132... 136, 
61. И. 135... 137. III. 2, 6,19, 41, 65. 
IV. 79. 

Етріавігит. I. 79. 
Етрііо иѳшЗШо. III. 135, 139... 141, 

145... 147. 
Етрііо иѳшЗШо Ьопогаш (Ьопогат отр- 

іогев). I. 27. III. 77... 81, 98, 154 в*, 
158, 167. III. 84, 154. IV. 35, 65 вц., 
80, 145 84. 

ЕрЪѳвив. IV. 53а. 
Ециііѳв Еотапі. I. 20. 
Егов. IV. 55, 59. 
Ех Ъопо еі аѳцпо. III. 137 ей іисіісіа Ъ. I. 
ЕхсерМо доіі (таіі) II. 76... 78, 84, 120, 

198. III. 168, 179. IV. 116а, 
117,119,121. 

— Шіа дшійпаѳ еі гевійпаѳ. IV. 
56, 122. 

— расіі сопиепіі. III. 179. IV. 
1166,119, 121 вц., 126. 

— циойтеіивсаива. ІѴ.117, 121. 
— гѳі іи ішНсіит Дейисіае. II Г. 

181. IV. 106 вц., 121, 123. 
— гѳі іиШсаіае. III. 181. IV. 

106 ВЦ. 121. 
Ехсѳрііопев. IV. 108, 115... 129, 133. 

— со&иііогіае. IV. 124. 
— йіЫогіае. IV. 120,122... 125. 
— регѳтрііогіаѳ. IV. 120 вц. 125._ 
— циае ех іигів йіе4іопѳ ргаеіо- 

гіз ргойііае випі. IV. 118. 
Ехетріат. II. 257. 

Ехегсііюг. IV. 71. 
Ехііав. IV. 165. 
Ехрѳпві Іаііо. III. Г29, 137 вц. 
ЕхЬѳгедаііо. II. 123... 137. III. 41, 58, 

63 вц., 66, 71. 
Ехіга іив. IV. 29. 

р. 

Еасіев (ргіта ?асіе). IV. 128. 
Еаепѳгаііог. IV. 23. 
Еаівііоцииз. IV. 13. 
Еапа йеогпт. I. 53. 
Еатпіііа. 1.44. II. 102... 106,109,115 вц., 

119,121,137. 
Еатіііаѳ етрііог. II. 103... 106. 
Еаггео іп тапшп сопиепИо. 1.110,112. 
Еаіпт. IV. 81. 
Еааог НЪегШіз. IV. 14. 
Еега Ъѳвііа. И. 16, 67. III. 217. 
Еевіиса. IV. 16. 
ЕісИопев. III. 56. IV. 32, 38. 
Еідеісоттівва. I. 24. II. 184,246... 289. 
Еійеіиввогѳв. 111.115... 127. 

— ргошіваогев. III. 115... 127. IV. 
113. 

ЕШисіа. И, 59 вц., 220. III. 201. 
Еі^ига іигів. II. 191. 
Еівсив. II. 285. 
Еіатіпѳв таіогоѳ. 1.112. 

— Біаіѳв. 1.112,130. III. 114. 
— МагМаІѳв. 1.112. 
— <3пігіпа1ѳв. 1.112. 

Еіатіпіса Біаіів. 1.136. 
Рогтиіа агЪіІгагіа. IV. 141,163... 165. 

— соттойаіі. IV. 47. 
— йеровШ. IV. 47. 
— реШогіа. IV. 91 вц. 

Еоггаиіае IV. 30 вцц. 
— іпсѳгіае. IV. 54,131. 
— іп Гасіпт, іп іпв сопсѳріао. 

IV. 45... 47, 60,106. 
— ргаеіисіісіаіеа. IV. 44. 

Егаігев раігпеіев. III. 10. 
Егапв. I. 37, 46, 47. III. 215. 
Егпсііив. II. 280. IV. 16, 166. 
ЕиШНив. II. 154. 
Еиііо. III. 162, 205 вѳц. 
Еапдпз иепаііз. III. 141. 
Епгіови . I. 197. И. 64. III. 106, 109. 

35* 
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Гаг ітргоЬав. III. 209. 
Гагіогпт $епега. III. 183. 
Гпгіат. II. 50. III. 182... 208. IV. 37, 

75,178. 
— сопсеріат. III. 183,186,191. 

IV. 173. 
— тапіГѳвіат. III. 183 ед., 185, 

189,192, 194. IV. 111. 
— пес тапі*. III. 183,185,190. 
— оЫаіит. III. 183, 187, 191. 

IV. 173. 
— ргоЪіЪііпт. III. 188,192. 

впаѳ геі. III. 200. 
— ивив. III. 196 вд. 

ГпвШ. III. 225. IV. 155. 

о 
Оаі іигівсопвиШ ейісіі Ыегргеі;а1;іо еі 

— — — 1іЬгіех<З.Масіо. 1.188. 
— — — соттѳпі;. йѳ Ъоп. ровв. 

III. 33. 
— — — сотшпопі. Йо Зигѳ ра- 

ігопогат. III. 54. 
Оаіаіагат ^ѳпв. I. 55. 
Оѳпв. I. 52, 55, 197. 
ОѳпШев. I. 164. III. 17. 
Оепав. I. 188. III. 183. IV. 133. 
ОѳвНо рго Ъегѳйѳ. II. 166 вч, 176... 

178. III. 85, 87. 
віайіив. IV. 155. 
Огайив іігапвиѳгвив. I. 60. 

— III. 27—32. 
Огаііа (повіга, аііѳпа). ІП. 155, 156. 

н. 
НаЬѳге 1п Ъопіѳ. II. 41, 88. 
НаЪіШіо ^гаітііа. IV. 153. 
Найгіапив (йіиив). I. 7, 30, 47 (йееві; 

йіиив). 55, 73, 77,80,81,84, 92, 93,94, 
115а. И. 57 (йеев* йіиив). 112, 143, 
163, 221,280, 285. (огаііо йіиі Найгіа- 
пі). 287. III. 73, 121, 121а, 122. сопі. 
сопвШиНо, вепаІавсопваНпт. 

Навіа. IV. 16. 
Негейев. II. 98, 152... 173. III. 32, 78. 

IV. 172. 
Нѳгейев йотевіісі. II. 157. 

— ехігапѳі. II. І52, 161, 124 вф, 

137, 184. III. 48, 58,64... 66, 
69... 71. 

Негѳйез песеввагіі. II. 37, 58,152... 155, 
160, 188, III. 201. 

— ваі, впаѳ (песеввагіі, ае). II. 
152, 156... 160. III. 1... 9, 
15 в*, 19, 26, 29, 34,37, 
40 вч., 51, 87. II. 124, 126, 
133,135,138. 

— впЬвШиіі. И. 174—178. 
Негейііав. II. 99. 

— йатпоза. II. 163, 258, печпі- 
Ма йатпова. IV. 75. 

— іпіѳзіаіогат в. Іѳ&Шта. II. 
34 8Ч. 99, 119 8Ч., III. 1... 

87. 
— іевіатепіагіа. II. 36,99,289. 

Нѳгейат іпвШаііо. II. 116 зц., 123... 137, 
229, 230, 234, 243, 248. 

Нірросепіаигат. III. 97а. 
Нотѳгав. III. 147. 
Нотісійіпт. III. 194. 
Новііа. IV. 28. 

і. 

Іапоіѳппв Ргізсав. III. 70. 
І$потіпіа. II. 154. IV. 60, 182. 
І&погапііа. III. 160. 
ІІІѳ&Штѳ сопсѳрМ. I. 89. 
ІтіШіо аѳіѳгів Зпгів. II. 103, 105. 
Ітрѳйітепіпт. II. 123, 190. 
Ітрѳпваѳ. III. 155. 
Ітрѳгаіог. I. 93. II. 135а. 
Ітрегіат. I. 98. IV. 105. 
ІтриЬев раЪѳгііаИ ргохітив. III. 208. 
ІпаѳйШсаііо. II. 73, 76. 
Іпап&пгагі. III. 114. 
Іп Ъопів ѳвво~ѵе1 ЪаЪѳге. I. 35, 54,167. 
И. 40 8ф 88, 222. III. 80. 

Іпсоіитів. III. 44. 
Іпсоттойат. ІИ. 150. IV. 17. 
ІпйоЪШ зоіпііо. III. 91. 
Іпйетпів. II. 252. 
Іпйех. III. 54. рег іпйісет ѳхропеге. 

IV. 15. 
Іпіапв. III. 109. 
Іпіапіі ргохітпв. III. 109. 
ІпйМаііо. II. 282. 
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Іпдопііі. 1.10,11. 
Іп іпіе^г. гезШпМо. IV. 53,57, 125. 
ІпічпіШеѳ Іпгів. III. 25. 
Іп іиге совяіо. И. 22, 24... 27, 29... 37, 

41, 59, 63, 65, 96, 204,213 вЧ. III. 85... 
87, 201. 

Іпіигіа. III. 157, 182, 220... 225. IV. 
75. 

Іп іия иосаііо. IV. 46, 183... 187. 
ІпрІапШіо. II. 74, 76. 
ІпчиіИпив. IV. 153. 
Іпзаііо. II. 75 8ч. 
Іпзпіа іп Яитіпѳ паіа. II. 72. 
ІпзМог. IV. 71. 
ІпвШаііо ЬегѳсІІ8.*ІІ. 117, 123, 229 вед., 

234, 269. 
Іпіе^ег. III. 214. 
Іпіѳііесіаз вегтопіз. III. 93. 
Іпіѳпііо. IV. 39, 41, 44... 46, 5?, 53а, 60, 

68, 86 8Ч., 106,131. 
Іпіегйісіа. IV. 138... 170, 175. 

— айірізсѳпйаѳ роввввзіопів 1V. 
143... 147. 

— йиріісіа. IV. 156,158, 160. 
— ехМЪНогіа. IV. 140.. 142, 

157, 162. 
— ргоЪіЫііогіа; IV. 140... 142. 
— гѳсірѳгапйаѳ ровзеззіопіз. 

IV. 143, 154 34., 169. 
— гезШиІюгіа. IV. 140.. 142, 

144,157, 162. 
— геііпѳпйаѳ розвѳззіопів. IV. 

143, 148... 153. 
— зітрііеіа. IV. 156... 159, 

161. 
Іпіѳгйісііо Ъопогпт. I. 53. 
Іпіегйісіпт пѳ зіпѳ піНо ровзійепМ піз 
йа*. IV. 140. 

Іпіегдісішп пѳ іп йитіпериЫісо гіраие 
ѳіиѳ аІЦпій Йа*. IV. 159. 

Іпіѳгйісіит пе іп Іосо ѳасго аіічиій 
Йа*. IV. 140,159. 

Іпіегйісіитп роѳзеѳвогіиш. IV. 145. 
— С^иогпт Ьопогшп. II. 149. 

III. 34. IV. 144. 
— Ваіиіаппт. IV. 147. 
— весііогіит. IV. 146. 
— зѳсппйагіит. IV. 170. 
— Ипйе пі. IV. 154 34., 162. 
— иШѳ. IV. 144. 

Іпіегдісіат Ші розаійѳііз ѳі ШгиЪі. 
IV. 148... 154,160. 
ШептпШів. III. 136. 
ІпіегргеШіо. 1.165,188. III. 15, 44, 54* 

93, 109. 
Иаііа. III. 121а, 122. 
Ііаііса ргаѳйіа. 1.120.11. 31, 63. . 
ІЫіспт зоіпт. II. 145, 27 (Іосо І4а1ісі) 
ШгаКо. I. 325. 
Іпйех. I. 7. IV. 15, 42 зѳ^ 52. 
Іийісаіпз. III. 78,173, 175,180 84., 199. 

IV. 21, 25. 
Іпйісіа Ьопаѳ Ййѳі. IV. 61, 62, 114. 

— сепІитиігаНа. IV. 16,31, 95. 
— ітрегіо сопШепНа. III. 181.IV. 

103,105 вч. 
— 1ѳ§іНта. 1.184. III. 83,180,181, 

IV. 103 веч., 107-109. 
Іийісіит саіитпіаѳ. IV. 163, 174... 176, 

178 84., 181. 
— СавсеШаппт ѵеі веспііогішп. 

IV. 166а, 169. 
— соттапі йіиійапііо. IV. 42,62. 
— сопігагіит. IV. 174,177... 179, 

181. 
— Іатіііае Ьегсізсиийаѳ. II. 219 

84., 222. IV. 42, 62. 
— йпіит гѳ^ипйогот. IV. 42. 
— ' Лисіиагіпш/ІѴ. 169. 
— тапйаіі. III. 111,117,127. 
— зесиіогіит. IV. 166а, 169. 
— Шеіае. 1.191. 

Іиііапиз Р. баіпіпз. И. 218, 280. 
Іпга ргаейіогит. II. 14,17, 29, 31. 
Іагівйісііо. IV. 110, 111, 118. 
Іпгіз йіиівіо. I. 8. 
Іа в. IV. 164. 

— Ъеііі. III. 94. 
— аЪзііпепйі зе аЪ ЪегейіЫе. II. 158, 

. 160, 163. III. 67. 
— айсгѳвсепйі. ІГ. 124, 126,199,206. 
— аШив іоііепйі аейев апі поп іоііеп- 

йі. II. 31. IV. 3. 
— апіічпииі. III. 43, 63. 
— ачпат йисепйі. II. 31. IV. 3. 
— оіиііе. I. 1, 55, 108, 18\ И. 65,114, 

84., 118, 128, 135 8ч., 149, 170, 
197 84., 206, 218,220, 253. III. 34, 
36 84., 43, 66, 71, 84, 93, 133. IV. 

. 38, 45,107,116,172. 
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ІП8 дігѳсіат. II. 268. 

— едісѳпді. I. 2, 6. 

— ѳшкіі. И. 31. ІУ. 3. 

— &ѳпШісіит. III. 17. 

— гепМит. I. 1, 52, 78, 80, 82... 86. 

III. 93,132. с?. гаііо паіигаіів. 

— Ьшпапит. II. 2, 9, 10. III. 97. 

— зигапдит. IV. 13. 

— іигапдит саішппіае. IV. 172,174, 

176,179,182,186. 

— Іе&Нітит. И. 35, 36, 149, 167. III. 

22, 26, 28, 37, 51. IV. 34,103. 

— ІіЬегогат. I. 145, 194. III. 44, 46 

84., 50... 53. 

— паіигаіе. 1.156. II. 65, 73. 

— пе ІшігіпіЪііѳ иісіпі оібсіаіаг. II. 31. 

— пидит С^иігШат. I. 54. III. 166. 

— оріітит (Іе^аіогат). II. 197. 

— респііі. III. 56. 

— ріѳппга. I. 15. И. 41, 204. III. 80. 

— ровШтіпіі. 1.129, 187. 

— ргаеіогіпт. IV. 34. 

— ргоргіит. I. 1, 55, 108, 119. II. 65. 

— ргоѳрісіепді. IV. 3. 

— С^иігШит. I. 32... 35, 66. И. 27. III. 

56,72 84.80. с?. йот. ех іиге <}иіг. 

— иіепді. IV. 3. 

— иіепді ігиепді. II. 93. IV. 3. 

— иеіив. III. 34. 

Ла$8а8 (раігів). IV. 74. 

ь. 

ЬаЬео М. АпІівИив. Г. 135,188. И. 231. 

III. 140, 183. IV. 59. 

Ьапх. III. 192 84. 

Ьаг^иа С. Саѳсіпа сопвиі. III. 63. 

Ъаііпі. 1.12, 15, 16, 17, 22, 28, 30, 31, 

41, 56, 57, 66, 67,69,70,71,73, 74, 79, 

80, 81, 95,167. И. 110,195, 275. Ьа- 

Ііпогит Ьопа. III. 55... 73, 74, 76, 93. 

Ьаііпі соіопіагіі. I. 22, 29. 

- Іипіапі. I. 22. III. 56. 

— 4шЪив тодів ад сіиіШет Ео- 

тапат репіепіап?. I. 28... 35. 

Ьаііит (ЪаШ Іив). I. 95, 96. 

Ъе$а*а.‘ I. 24,40. II. 97,191... 245, 268... 

289. III. 98. 

Ьѳ^аіагіиѳ. III. 175. 

— рагііагіие. II. 254, 257. 

Ье^аіит рѳг датпаііопѳт. II. 192, 197 

84., 201... 208, 210, 212 84., 218, 262, 

282 84. III. 175. IV. 9, 171. 

Ье^аіит рѳг ргаесерііопет. II. 192, 

216.. . 223. . 

Ье^аіит рег иіпдісаЫопет. II. 192... 

200, 204.. 206,208, 210, 218, 221. 

Ьѳваішп віпепді тодо. II. 192, 209... 

215, 218, 280. 

Ье&айшп іпаШѳ. II. 244. 

Ііѳдаіаѳ. 1.101,102. 

Ьѳ$ев. I. 2, 3 8в4. IV. 11, 37, 76,118. 

Ііе&ѳв (дѳ тиііѳгит ивисарІопѳ іоііеп- 

да). I. 111. 

Ье^Штѳ сопоерй. I. 89. 

ЬіѲ&ів асііопѳв. I. 184. II. 24. IV. 10... 

29, 30. 84., 82, 94 84., 108. 

Ье$і8 Шог. III. 56, 76, 218. 

Ье^іѳ иісет. I. 4, 83. IV. 118. 

Ьех. I. 3, 27, 83. И. 5. III. 32,194. 

— АеЬпііа. IV. 30. 

— Аеііа Вепііа. I. 13,18, 27, 29, 31, 

37 8Ѳ4., 40, 47, 66, 68,70, 71, 80, 

139. III. 5,73, 74 804. 

— Арриіеіа (де вропви). III. 122. 

— А4ііі1Іа. III. 202, 210 —219. IV. 9, 

37, 76, 109. 

— АНІіа. 1.185 8Ѳ44.195, 1955. 864. 

сои?. АШіапиз. 

— ВЕЪупогит. 1.193. 

— Саіритіа. IV. 19. 

— сепѳогіа. IV. 28. 

— Сісегеіа. III. 123. 

— Сіаидіа. 1. 157,171. 

— Согпѳііа. 1.128. III. 124 84. 

— Сгерегеіа. IV. 95. 

— дѳ ітрегіо. I. 5. 

— диодеоіт Ытіагит 1.111,122,132, 

145, 155,157, 165. II. 42, 45, 47, 

49, 54, 64, 224.111.1,9,11,17, 

84., 21, 40, 46,49, 51,78,82,189, 

190, 191, 223. IV. 11,14, 21, 28» 

76, 79, Іох. 1.165, 200. III. 23? 

27, 28, 85,192,193, 194. 

— Гаісідіа. II. 227, 254. 

— Риііа Саиіпіа. I. 42... 46,130. II* 

228, 239. 
— Еигіа (де вропви). III. 121, 121а* 

122. IV. 22,109. (Ііовіатѳпііагіа)* 

II. 225. IV. 23, 24. 
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Ьех Ногіепзіа. I. 3. 

— Іпііа (йе ѣопіз сеЯепйіз) III. 78. (<1ѳ 
Іипйо <1о1а1і)1І.63. (йетагИапШя 
огДііііЬпв) 1.178. (сайисагіа) II. 

111,144,150,286. (<Іе иіссзіта Ъе- 

гѳбіШіит) III. 125. (1ѳ§ев сіиае ,Іи- 

Ііае) IV. 30. (Іех ,]Ги1іа іпДісіа- 

гіа). IV. 104. (соп*. IV. 30). 

— Іиііа е* Раріа Рорраѳа. 1.145. II. 

111, 206... 208, 286». III. 42, 44, 

46, 49... 53. 
— Іиііа е* Ріаиііа. II. 45. 

— — е* ТШа. 1.185 вецц, 195,1955 

ввц. 
— Іипіа I. 22 вц., 80, 167. II. ПО, 275. 

III. 56 вц., 70. 

— — Ѵеііаеа. II. 134. 

— ЬаИпа. I. 85 вец. 

— Магсіа. IV. 23. 

— Міпісіа. I. 78 вц. 

— Оиіпіа. IV. 109. 

— Ріпагіа. IV. 15. 

— ргаесііаіогіа. IV. 28. 

— риЫіса (XII. *.). III. 174. 

— РиЪІіІіа (йе вропви). III. 127. IV. 22. 

— Зіііа IV. 19. 

— Ѵосопіа. II. 226, 274. 

Ьеѵііав аоіші. 1.144,190. 

ІЛЬеІІив Іатозиз. III. 220. 

ІЛЬегі айорііш. II. 136 84. III. 2,31, 

40. сі. Айорііо. 

ІДЬегі паіигаіез. I. 104. III. 2, 40 вец. 

— Ъотіпеѳ. I. 9, 10, 25, 82 844. II. 

48. III. 97. 

— — циоз Ь. 1. роззісіеттів. 

II. 86, 92... 94. III. 164. 

ІЛЬегіаз ййеісоттізвагіа. II. 263... 266. 

— роепаѳ потіпе <Ша. II. 236. 

ІЛЪѳгіііпі. I. 10... 47,165, 167. ІЛЪегЫ- 

погит Ьола. III. 39... 76. 

ІЛЪгі ех Миеіо. 1.188. 

ІЛЬгірѳпв. 1.119. II. 104,107 вц. 

ІЛсепііа (пітіа). II. 228. III. 192 зец. 
ІЛсіШіо ^гисііиз. IV. 166... 170- 

ІЛпеиа ргізса. IV. 18. 

ІЛіет виат Іасеге. IV. 52. 

ЬШ^а^ог. IV. 42,105, 148. 

Шез ЬаЬеге. III. 52. IV. 122. 

ЬіМз аезіітаііо IV. 75, 89. 

— сопііезШіо. III. 83,180 вц. IV. 131 а. 

Ілпіоит, Ш. 192 зц. 

Ьосаііо сопйисМо. III. 135,142—147,162. 

Ьисгит. И. 35, 226, 254. III. 85, 149, 

151. IV. 13. 

Ьириз Сотеііиз сопзпі. III. 63. 

Ьизсив. III. 214. 

м. 
Ма^ізігаіиз. I. 6, 96, 99. 

Ма°ізі;ег Ьоиогит. III. 79. 

Маіа Мез. II. 49. 

Маіейсіит. 1.128. И. 181. IV. 73, 80. 

Мапсіраііо. 1.119... 123, 113, 117,132, 

134, 135а. II. 22 зц., 25, 29, 31, 33, 41, 

59, 63, 65,102,141, 204, 220 III. 201. 
IV. 79, 131а. 

Мапсіріит, тапсірі саиза с?, регвопаѳ 
циае іп тапсіріо зииі. 

Мапйаіит. III. 135,155... 162. 

Мапишізвіо I. 17 344., 162. 

— — сѳпзи. 1.17,44, 188, 140. 
— — іи Ігаийѳт сгейНогит иеі 

раіроиогиш. I. 37, 47. 

— — іпіѳг ашісоз. I. 21, 41, 44. 

— — іизіа ас Іѳ^Шта. I. 17. 

— — іѳзіатѳиііо. 1.17, 21, 42... 

46, 138. II. 267. 

— - иіпйісііа. I. 17,18, 38, 44, 

115, 132,138. 

— — піз іизііае саизаѳ. 1.19,39. 

Маииз ей регвопаѳ цпаѳ іп шапи зипі. 
МаіѳіЧега. I. 62, 156. 

МаМтопіит іивіига. I. 75, 76, 78, 80, 

поп іизіит. I. 87. 

Махітиз еі ТиЬѳго. I. 136. 

Мепзига II. 196. III. 90, 175. 

Мегсез. III. 142, 147, 162, 205 зец. IV. 

28,147. 

Мегх. IV. 72, 74. 

Ме*из. IV. 121. 

Міііагіит. I. 27. IV. 105. 

Міпог XXV аппіз. И. 163. IV. 57. 

МіпизрѳШіо. IV. 56. 

Міззіо тіІШв. II. 106. 

Міззіо іп роззеззіопет иепігіз потінѳ. 

IV. 177. 

Мойіив. I. 32с, 34. 

Мог а зоІиНопіз. II. 280. 

Могез. IV. 26, 27. 
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МогМа саива саріо. II. 225 ад. 

Мпшіа. III. 96. 

Миіаі баііо. II. 81 ад. III. 90 ад. 

Миіиа. III. 105. 

Миіиит. III. 90 ад. 

N. 

Яесеввііав Іигіа. II. 154. III. 87. 
ЫееойаМо. ІУ. 51. 

^диіііа. IV. 75. 

Кего Саеааг. II. 197. сопіег. сопвШиНо 
еі аѳпаіивсопзиИііт. 

Кегиа М. Соссеіиз. II. 15,195. III. 133. 

Ке§о*іогит #еа1;іо. іѵ. 33. 

Котел іпапе. II. 224. 

— ргоргіит. И. 127. 

Яотіпа агсагіа. III. 131 ад... 

— ігапаасгірМсіа. III. 128... 130, 

133, 137. 

ЯоиаМо оЫі^аііопіа. II. 38 ад. III. 176... 

179. 

Коха, похаііз санѳа, похае (Заііо. 1.13, 

140. IV. 75... 79. 

Хіисіа ргоргіѳіав. II. 30. 

Ииттиа. III. 202. 

— аг^епіѳиа. I 122. 

— алгола. 1.122. 

Клтто ипо ріиа іпіепйеге. ІУ. 68. 

Клпслраііо. И. 104, 109, 115 ад., 119, 

121,149а. 

Яирііаѳ іиаіаѳ. I. 55 ад., 90, 91. 

— иѳіагіае аідле іпсеаііае. 1.59,64. 

1*игив. I. 63. II. 159. III. 3, 41. 

O. 

ОѢНлв. I. 163. 

ОЫіваііопѳв. II. 38. III. 88... 225. 

— сопвепаи сооігасіаѳ. III. 

89,119, 135... 162. 

— іп аоШлт. III. 121,122. 

— Іііѳгіа еоиігасіае. III. 89, 

119, 128... 134. 

— диаѳ ѳх сопігасіи лалслп- 

іпг. III. 88... 162*182. 

IV. 2, 38. 80,113. 

— диае ех йеіісіо лаволпілг. 

III. 88, 182... 225. IV. 

2,75. 

ОЫі§а4іопеа ге сопігасіае, III. 89... 91, 

119,131. 

— легЪіа соп1;гас1;ае. III 89, 

92... 127,136... 138. 

ОЫі&а«іо сіиіііа. III. 119. 

— лаілгаііа. III. 119. 

— орѳгагит. III. 83. 

ОЫіѵІо II. 132. 

Оссираііо. II. 66... 69. III. 201 ад. 

Осіішп. IV. 4. (ѵѳпігѳ іп). IV. 30. 

ОШсілт ілсіісіа. П. 219 ад., 222. IV. 114. 

ОЙІІла А. III. 140. 

ОтіМеге ЪегесІіШет. III. 28. 

Опиа. II. 226, 257. (опѳга ЬегейНагіа). 

Орѳга <Ыа. III. 202. 

Орегае. IV. 162. 

Орівіо. II. 220,223,238. III. 140,156,184. 

ОгЪі. II. 111. 286а. 

ОгЬіа. I. 46. 

Огйо. IV. 161. 

Орі^о. П. 285. 

р. 

Расііо, расіит. 84. II. 31, 64.111. 94,149. 

IV. 1Ш, 119,182. 

Раейа&озив. I. 39. 

Рага ѵігііів. II. 124. III. 42, 44, 47, 69, 

70,121. IV. 22. 

— сіітісііа. I. 33, 43, 45. И. 124, 286а. 
III. 8, 41, 42,46, 49. IV. 186. 

— ІвбГІв. III. 47. 

РагШо. II. 254. 

Раігісіі. I. 3. 

Раігопі. III. 39-53. 

Ресиііагіа тѳгх. IV. 72, 74а. 

Рѳсиііит. II. 106. IV. 73, 74, 74а. 

Рѳсипіа сгедііа. III. 124. IV. 171. 

— оііоаа. III. 156. 

— плтега1;а. II. 196. 

Рѳ&ааиз сопаиі. I. 31. II. 254. Рѳ&ааиз. 
III. 64. сопГ. велаІіласопвлМлт. 

Регѳггіпі. I. 25, 47, 57, 74, 78 ад., 95, 

197. II. 40, 110, 218, 284. III. 93 ад., 

96,119,132... 134,179. IV. 37,105,109. 

Реге&гіпі Яе<Шісіі. 1.13,14. 

Рѳгіспіит. IV. 98, 162. 

РегтиЫііо гѳгит. III, 141. 

Регвесиііо. И. 67, 282. 

Регзопа вларесіа. IV. 102. 
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Регзопаѳ аііепо іигі виЪіѳсіае. I. 48... 

141. III. 104. 

Регвопае 4иае іп сигаііопѳ випі;. I. 142, 

197 844. 

Регвопае 4иаѳ іп шапсіріо випі;. I. 49, 

116... 123, 135, 138... 141, 142,162, 

166. II. 86, 90,96,141, 160. III. 6,114, 

163. IV. 79 вя. 
Регвопае чиаѳ іп шапп випі;. I. 49, 108... 

1156, 118, 136, 137, 142, 148, 150. II. 

86, 90, 96, 98, 139, 169. ПІ. 3,14. 24, 

40 84., 83 83., 114,163,199. IV. 80. 

Регвопае 4иае іп роІеяШѳ вппі. I. 49, 

61, 107,109, 117,125... 136,142, 144... 

147, 189. II. 86... 90, 96, 105... 108, 

123, 244. III. 2, 4 84., 41, 114, 163, 

.199, 221. IV. 77 84. 

Регвопае 4иаеіпі;иі;ѳ1а випі 1.142... 196. 

Регвопае впі іигі в. 1.48,50,142. ІѴ.77в4. 

Рісііига. И. 78. 

Рі^попвсаріо. сГ. Іѳегів асіііо рег рі&п. сар. 

Рі&пив. И. 64. III. 200, 204. IV. 27, 28, 

29, 31, 147. 

Рііив. IV. 17. 

Ріаіхіпшп. I. 34. 

РІѳЪівсНа. I. 2 84. 

РІеЬв. I. 3. 

Ріепо іиге. 1.15. II. 204. 

Ріигіа рѳШіо. IV. 53... 60,68. III. 113. 

Роепа 4иасігир1і. IV. 4. 

— ігіріі. III. 191. 

— йиріі. III. 190. 

— саріШів. III. 189. IV. 111. 

— аасгатѳпіі. IV. 14. 

Ропйиа. II. 196. Ш. 90,175. 

РопШех. 1.102. 

Рориіпв. I. 3. 

Роааеазіо. И. 7. 

— зивіа, пШоаа. IV. 151, 150, 

154. 

— Іисгайѵа. II. 52,56, 57, 60. 

— рег аііит. II. 89-95. IV. 153. 

— рго Ьѳгейѳ, рго роввеѳвогѳ. 

IV. 144. еі; ивисаріо рго 
Ъегейе пѳі 1псгаі;іиа. II. 

52... 58. 

— пасиа. II. 51. IV. 131. 

Ровішпі. 1.147. II. 130... 134,183. III. 4. 

— аііепі в. ехігапеі. I. 147. II. 

241, 287. 

Ро4іог Іиге. III. 51, 65. 

Роііевѣав сі. регвопае 4иае іп роІевШѳ 
випі. — Роііевѣав иіііае песів4ие. I. 52. 

Ргаѳсеріогев повігі. I. 196. II. 15, 37, 

123, 195, 200, 217,219, 220, 223, 231. 

III. 98, 103, 141, 168. IV. 78, 79, 114. 

Ргесагіо ровэЫеге. II. 60. IV. 150,154, 

166й. 

Ргаейев. IV. 13, 16, 94. 

Ргаейіа Наііса. I. 120. II. 31, 63. 

— типісірит. III. 145. 

— ргоиіпсіаііа. II. 7, 21, 27, 31 

84., 46, 63. 

— вііірепсііагіа. II. 15, 21. 

— ігіЬиіогіа. II. 15, 21. 

Ргаейіаіюг, ргаѳйіаіига. II. 61. 

Ргаесііит <М;а1е. II. 63. 

РгаѳбпШо. IV. 51. 

Ріаѳіийісіит. III. 123. IV. 133. сГ. Гог- 

тпіае ргаѳіийісіаіев. 

Ргаѳвсгіріііопѳв. IV. 130....137. 

Ргаевійѳа ргоиіпсіагит. I. 6. 

РгаевШіо. IV. 131. 

РгаеІехШив. 111. 220. 

Ргаеіог пгЬаппв еі; реге§гіпив. 1.6,184, 

185. 

Ргаѳіог Ясіѳісоттіввагіив. II. 278. 

Ргаеііига. IV. 56, 122. 

РгеИиш. III. 141, 212. IV. 28. 

Ргіпсерв. III. 94. 

Ргосіпсіия. II. 101. 

Ргосопвпі. I. 102. IV. 139. 

Ргосиіиа. II. 15, 195, 231. III. 140. IV. 

163. 

Ргосигаііог. II. 39, 64, 252. IV. 55,82, 

84, 98 84., 101,182. 

Ргойіеив. I. 53,197. 

Рго^паііив. III. 2. 

Ргоргіѳііав. II. 30, 33, 89, 90, 91. 

Рговсгіріііо Ъопогит. III. 79,220. IV. 102. 

Ргоиіпсіае рориіі Котаиі еі; Саевагів. I. 

6. II. 7, 21. 

РиЪегев. I. 196. 

РиЬѳгШі ргохішиа. III. 208. 

РпЫісапі. IV. 28, 32. 

РиЬІіив КиШіиз ргаѳіог. IV. 35. 

РирШпв. II. 80 — 84, 181,182. III. 91, 

107. IV. 172. 

Ривіо сопаиі. I. 31. II. 254. 
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<2 
<5иаЯгапиз. 1.122. 

(^иаезйо. 1.106. II. 234. 

(Зиаовіогев. I. 6. 

(^иаѳзиз. IV. 71. 

(ЗиапШаѳ. III. 212, 224. 

(^иазі-роззеззіо. IV. 139. 

(^пегѳііа. III. 40. 

<3. Мисіпз Зсаеѵоіа. 1.188. III. 149. 

(Зиігіпаііз (Яатеп). 1.112. 

К. 

Ваііо сіиШв. 1.168,128. II. 65,110. 

— паіигаііз. I. 1, 89, 180. II. 65... 

79. III. 154. 
— пи 11а. IV. 24. 

Весирегаіогѳз. I. 20. IV. 46, 109, 141. 

Ве^ез засгогиш. 1.112. 

Ве^иіа іигіз. IV. 112. 

Кеіівіо іигіз іигапЛі. IV. 171. 

ВетапсіраНо. 1.137. 

Кѳпипсіаііо зосіѳіаіі. 111.151. 

Веріісаііо. IV. 126 ея- 

ЕериШит. 1.137. 

Еезсгіріит йіиі Найгіапі йе гѳѳропѳіѳ 
ргийѳпііит. I. 7. 

Вѳзсг. сііиі Надгіапі еі гезсг. йіиі Апіо- 

піпі йе еггогін саизае ргоЪ. I. 73, 74. 

Вез согрогаіез. II. 12 вя., 19. 

— йіиіпі іигіз. II. 2... 9. 

— ехіга позігит раігітопіит. II. 1. 

— Іигііиа. II. 45, 49... 51. III. 186 зя- 

— Ьитапі іигіз. II. 2, 9 зя. III. 97. 

— іпеогрогаіез. II. 12,14,17, 28. 

— іи позіго раігітопіо. И. 1. 

— ^ийісаіа. IV. 121. 

— Ші&іоза. IV. 117. 

_тапеірі. I. 192. И. 15,18... 27, 41, 

43, 47,80, 204. 

— тіШагів. IV. 27. 

— тоЬіІѳв. II. 50. 

— гее пес тапеірі. II. 15,16,18... 27, 

43, 80 ея., 204. 

— пиШиз іп Ьопіз. II. 9, 66 зя. 

— ргіиаіае еі риЫісае. II. 10 зя» 

— Яиае ропйѳгѳ питего тепвига соп- 

вШі. И. 196. III. 90, 175. 

Вез яиае апіта сагѳпі. III. 217. 

— геіі^іозае. II. 3... 7, 48 (Іосиз гѳіі- 

З'юзиз. III. 97). 

— васгаѳ. II. 3... 5, 7, 48 (Іосиз засег. 

III. 97). 

— заіѵа ѳві. III. 207. 

— запсіаѳ. II. 8. 

— иі роззеззае. II. 45,49,51. 

Вѳзропза ргийеп*іит. I. 2, 7. 

Вѳзііриіаііо. IV. 13, 94, 165,166, 167, 

168, 174, 180 зя., 

ВеЬепііо. II. 254. 

Веиз. III. 180. IV. 13,114,119,133,157, 

159,160. 

Вота. I. 20, 27, 32с, 33, 100,183, 185. 

II. 278. IV. 53а, 104,105,109. 

ВиШіиз ргаеіог (асііо ВиШіапа). IV. 35. 

3. 
ЗаЬіпиз. I. 196. II. 79, 154, 178, 195, 

218, 244. III. 133, 156, 161, 218. IV. 

79,114,170. Мавигіия ЗаЬіпиз. III. 183. 

Саѳііиз ЗаЪіпиз сопі. Саѳііиз. 

8асга. II. 55. 

ЗасгіЙсіит. IV. 28. 

Заіѵіапит: сопГ. іпіегбісіит. 

Загсіпаіог. III. 162, 205, 206. 

Заііз баііопѳз. IV. 88... 102, 185. 

— йаііо іисНсаіит зоіиі. IV. 25, 91, 

169. 

— — рго ргаейѳ ІШз еі иіиДі- 

сіагит. IV. 91... 94. 

— — гаіат гѳт йотіпит ЬаЪі- 

*игига. IV. 84, 98. 

Зсгіріига. II. 77. 

Зсиіит. IV. 155. 

Зѳсіогез. IV. 146. 

Зѳтіззез. 1.122. 

8епаигез. I. 20. III. 225. 

8. С*а. I. 2,4,26,88. II. 5. III. 32, IV. 110. 

8. Сіит йе саиза еі ѳггогіз саиѳа рго- 

Ьапйа Іасіит. 1.67,68... 71. III. 5, 72. 

8. Сіит Сіаийіапит. I. 84, 91,160. 

— — аисіоге йіио Найгіапо Іасига. 
I. 30, 47, 77, 80, 81, 92, 115а. 

II. 57,112,143,285,287.ІІІ.73. 

— — Ьаг§іапат.ІІІ.63зя.>67,69,71. 

— — №ѳгопіапит. II. І97, 212,218, 

220,222. 
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8. Сіит Рѳ^авіаппт. II. 256, 258 84., 

286а. 

— — Редовопе е* Ривіопе сов. I. 31. 

— — — — — іасіат. 

II. 254. 

— — ТгеЪеШаиит. II. 255, 258. 

— — ТгѳЪѳИіо Махішо еі Аппаѳо 
Ѳѳпеса сов. II. 253. 

— — ех Махіті еі ТиЪѳгопів (геіа- 

ііопе) Гасіпт. 1.136. 

— — бе вѳрѴо тіпогѳ аппогит XXX 

іеаіатѳпіо тапптівво. II. 

276. 

— — бе Шогѳ а таііеге рѳіепбо. I. 

173 864. 177,180, 182. 

Зепаіпвооаѳаііа аб 1ѳ?ет Рабат Са- 

піпіат Гасіа. I. 46. 

8ѳиеса сопѳиі. III. 253. сопі. Аппаѳпѳ. 
8ѳгто раг. ІУ. 160. 

8ѳгиі. I. 9, 52... 54, 82 844., 117,120. И. 

153, 185... 190. III. 114, 119 (вѳгиив 
соттипів. III. 167 844.), 179, 222. ІУ. 

78,134. 
8егоі рориіі Котапі. I. 27. 

Зѳгпііиіѳѳ. II. 14, 17. 

8ѳгпіав Зиірісіпѳ Еиіив, 1.188. II. 244. 

ІИ. 149,156,179,183. 

8ев*егНив. I. 33. ЦІ. 42, 102,113,124, 

161. IV. 21, 34, 41, 43, 46, 50,51, 53а, 

535, 64, 73, 86, 95. 

8ех*ив (Ротрошив). II. 218. 

8ехив ѵігііів. И. 129, 135. III. 10, 46 

(тавсиіішів). 

Зехпв Іѳтіпішів. 1.134. III. 24, 30. 

Зі^пібсаМо бпріѳх. ІУ. 51. паіпгаіів. ІУ. 

134. 

Зосіеіаа. III, 135, 148... 154а. 

8о1пИо. И. 85. III. 160, 168. 

— рег аев еі НЬгат. ПІ. 173,175. 

— рег егрогет. II. 283. 

Зрабоиѳв. I. 103,196. 

Зрѳсібсаііо. II. 79. 

Зропвіо бѳ рѳсппіа сѳгіа сгѳбііа еі ре- 

сиаіа сопѳШиііа. IV. 13, 166, 166а, 

167, 168,169,171,172. 

Зропвогѳв. III. 115... 127,177... 179. IV. 

22, 25, 89,113,137. 

атсора8*г]ѵ сопсеріі. I. 64. 

Зрпгіі ЯШ. I. 21а, 64. 

ЗШав. I. 89,159,162. 

ЗШиІіѣегі. II. 200. 

8Н?гаа. 1.13. 

8іірепбіит. ІУ. 27. 

Зіірпіаііопеѳ с*. оЫідоііо иегЪогит. 

— в. сааНопев ѳтріаѳ иѳп- 

бііаѳ ЪегебіШів. II. 

252 вч., 257 84. 

— рагіів еі рго рагіѳ. И. 

254,257 В4.| 

Зіірпіаііо Лисіиагіа. IV. 166 84. 169. 

8іігрв. Ш. 8,16. 

8ігаіит. III. 184. 

ЗиЪѳсгірііо. I. 94. 

ЗиЪвШиМопев. П. 174... 184. III. 72. 

ЗиЫлШав иеіегит. IV. 30. 

Зассѳввіо іп аііегіиѳ Іосит. III. 7 84., 12. 

Зшпта вроп8іопІ8. ГУ. 93 864.166. 

8арѳгЯсіев. II. 73. 

Ѳирегвіеа. III. 44. 

8агбпв. III. 105. 

ЗуІІаЬа. II. 221. 

ЗутрЪопіасив. III. 212. 

Зуп^гарЬае. III. 134. 

т. 
ТаЪегпа. IV. 71. 

Таііо. III. 223. 

ТахаНо. IV. 51. 52. 
Тевіатѳпіа тіШпт. II. 109... 111,114. 

— 4піЬив ѳх саивів іпйгтѳп- 

іпг. И. 188... 146, 131. 

Теѳіатепіі йісііо. I. 40. И. 112 84., 114, 

218. Ш. 72, 75. 
Тевіатѳпіюгат $епѳга. II. 101... 111. 

Тевіатепйіт. II. 248. 

Тевіатепіпт саіагіѳ сотіііів Гасіпт. II. 

101 84. 
— іп ргосіпсйі Іасіит. II. 

101. 
— іпгііит. II. 146 84. 148. 

— іпиіііе. II. 248. 

— 4иоб рег аев еі НЬгат 
а&Нпг. П. 102 84. 

— гпріит. II. 131, 134 — 

147. 

Тевйа. I. 29,112,119. II. 106.8Ѳ4. III. 

4,17,186. 
Тѳѳіітепшш ботевйоит. II. 105, 

ТЬѳаігпт. I. 20* 
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ТгасЫтв. Г. 188. 

ТгайШо. II. 19, 28, 41, 43, 47,65 84., 

204, 213 ея. 

Тгаіапиѳ. соиі. сопвШикіо. 

ТгѳЪеШив Махітиз Роіііо сое. II. 253. 

сопі. веиаііивсопвиііпт. 

ТгіЬипі рІеЬів. 1.185. 

ТгіпосМит. I. 111. 

Тгіріісаііо. IV. 128. 

ТиЪего <^. Аѳііпѳ сов. I. 136. сопі вела- 

' іивсопвиНят. 

Тпгрііисіо. I. 16. 

Тиіеіа. 1.142... 200. II. 112. 

— ссввісіа (Іиіог севвісіив). I. 

168.. . 172. ' 

— Мисіагіа (іиіюг ЯЯисІагіив) I. 

115, 166, 167, 172, 175, 194, 

’ 195а. 

— ітриЬѳгат. 1.189,167. И. 80,85. 

— Іе&іііта. I. 155... 184. 

— — а&паіошт. 1.155, 164, 

171. И. 47, 122. 

— — раігопогит. 1.165,167, 

194. II. 122. III. 43 84. 

— тиііѳгти. I. 144 84., 173... 184, 

190.. . 193. II. 47, 80... 85,118. 

III. 108. 

— Іевіатепіагіа, йаМиа. 1.144— 

154,186, 189,200. И. 231,234, 

240, 289. 

Тиіеіагит &ѳпѳг&. 1.188. 

Тиіог.ІУ. 85. 

— аМегіив §епегі8. I. 194. II. 122. 

— АШапиѳ. 1.185,194. 

— йаііииѳ. I. 154. 

— іп аЪвеийв Шогів Іосит реШив. 

1.172, 184. 

— орПиив. 1.164. 

— ргаеіюгіив. I. 184. 

Тиіогів аисіогііав II. 80, 85, 112 84., 

118,121 В4. III. 91,107, 119, 171, 176. 

Тиііогів орЫо. I. 150,154. 

Тугіа (ригрига^). ІУ. 536. 

и. 

Шив. ІУ. 153. Ши іп таииш сопиепііо. 

1.110,111. 
Шисаріо. II. 41... 61, 65, 89, 93 84., 204. 

III. 80. IV. 36. 

Шисаріо рго ЪегѳДе.ІІ. 52—58. III. 201. 

Шиігисіиагіив. II. 92, 93. III. 166. 

Шигесерііо. II. 59... 61. 

Шив {гисіив. П. 7,30—33. III. 82. IV. 153. 

— — іп вегиів. II. 86, 91—95. 

III. 165. 

Шигае. И. 280. IV, 23. 

ШПИав. III. 34. 

V. 

Ѵайітопіа. III. 224, ІУ. 184... 187. 

Уагіеіав. IV. 129. 

Ѵесіі&аі. III. 145. IV. 28. 

Ѵѳиіа аѳіаіів. II. 163. 

ѴепсІШоЬопогит. сі. стр*. иепй. Ъои. 

ѴешШіо Ъеге<Шаіів иитшо ипо. II. 252. 

— рго рогііопе. II. 155. 

ѴегЬа воіетпіа. 1.112. 

— Іе^ів. 1.165. 

Ѵевравіапиа. I. 85. соиі. сопвіііиііо. 

Ѵеіѳгапі. I. 67. 

Ѵеіегев. 1.144,145,165,188. И. 55. ПІ. 

180,189, 202. IV. 11, 30. 

Ѵіа. II. 15. 

Ѵіг^іпев ѴевЫев. 1.130, 145. 

Ѵі Ъоиа гаріа. III. 182, 209. 

Ѵіпсібх. IV. 21, 25, 46. 

ѴіпЯіоаііопѳв. I. 124. II. 82, 194, 222. 

IV. 5,16 84. 

Ѵіидісаііо сайпсогши. II. 207. 

— ЙЯеісоттіввогит. II. 285. 

Ѵіпйісіаѳ (Іісеге. IV. 16,94, 91. 

Ѵіпсіісіа. I. 17,18. IV. 16. 

Ѵів йитіпів. II. 71. 

Ѵііев. IV. 11. 

ѴШит. I. 75. И. 45, 49-51,164, 218. 

III. 75. 864* IV. 140. 

Ѵиі^о сопсеріі. 1.64, 90, 91, 92. 

ШтегвМав. II. 11, 97, 191. 

Шив іисіех, IV. 104 84., 109. 



КЕСЕГШЗЗІМАЕ (Зшсіетишііапае) ЬЕСТІСЖІЗ 

ЗРЕСІМЕК. 

[Гоі. 50 Соа. Ѵег. Ѳаі. I. §§ 1—3]. 

I ёе іЗснлІіетмм 
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